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terá o maior reajuste dos 
últimos sete anos na CapitalIPTU

Com o maior reajuste em 
sete anos no IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano) de 
Campo Grande, os comerciantes 

e contribuintes da Capital já 
preveem os efeitos que o au-

mento de 10,05% – antecipado 

pelo jornal O Estado – pode 
causar no orçamento financeiro, 

sobretudo em um período de 
recuperação econômica dos im-
pactos causados pela pandemia. 

Desde o ano de 2016, quando 
o percentual cobrado pela pre-
feitura foi de 9,57%, o morador 
da Capital não paga mais que 
10% na alíquota. A segunda 

maior alta foi registrada no ano 
seguinte, de 8,78%. A partir de 
então, o imposto definido não 

passou de 3,22%. Arcy Aquino, 
proprietário de salas no centro 
de Campo Grande, critica o rea-

juste da prefeitura. Página A7
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Prefeitura segue o 
Estado e libera máscaras 

em locais abertos 

IBGE inicia testes de 
coleta de dados para 

Censo de 2022 

O Estado é finalista 
em duas categorias do 
Prêmio MS Industrial 

de Jornalismo

Em crise, 
Flamengo volta 
a campo hoje

Grupo de stand up 
comedy 100% feminino

Dagoberto aprova PEC 
de Bolsonaro e Ciro 

suspende candidatura
Um dia após o governo do 

Estado ter informado sobre 
a desobrigatoriedade do 

uso de máscaras em locais 
abertos e a recomendação 

em espaços fechados, o pre-
feito da Capital, Marquinhos 
Trad, também manteve o uso 
do item apenas em locais fe-

chados. Página A5

Moradores do bairro Residen-
cial Oliveira, em Campo Grande, 

foram selecionados para par-
ticipar do teste do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) para o Censo De-
mográfico de 2022. A intenção 

é de que, nos próximos 30 dias, 
a população receba a visita dos 
pesquisadores e responda aos 
questionários disponibilizados. 

Conforme o instituto, serão 
avaliados os equipamentos, sis-
temas de coleta, questionários 
e a abordagem ao informante 
nos contextos locais. A popu-
lação precisa estar atenta já 

que as equipes do IBGE estarão 
devidamente identificadas e as 
visitas podem ocorrer em dife-
rentes períodos do dia. Página A6

A Fiems (Federação das 
Indústrias do Estado de Mato 
Grosso do Sul) divulgou ontem 
(4) os finalistas do Prêmio MS 
Industrial de Jornalismo 2021, 
que vai distribuir R$ 150 mil 

em prêmios para as melhores 
reportagens que retrataram o 
setor em Mato Grosso do Sul. 
O jornal O Estado obteve dois 

finalistas na categoria im-
presso, Capital. Os premiados 
foram: Bruno Arce, com a ma-
téria “Pandemia trouxe opor-
tunidades a trabalhadores e 
indústrias”, e Clayton Neves, 
com a reportagem “Gente que 
faz”. Além disso, concorre, na 
categoria Fotografia, Marcos 

Maluf, com a foto “Pelas mãos 
de quem não pode ficar em 

casa, economia de MS é aque-
cida durante a pandemia”. 

Página A5

Pressão, maratona e 
grande objetivo da tempo-

rada à prova em poucos dias. 
O atual cenário do Flamengo 
tem todos esses ingredientes, 
e o clube tenta se equilibrar 

para manter o elenco na rota. 
Entre tropeços e dúvidas, o 
time se agarra às chances 

de conquistar o Brasileiro e 
busca melhoria para a final 
da Libertadores. Em meio 
a tudo isso, o Rubro-Negro 

volta a campo já nesta sexta-
-feira (5), às 20h30 (de MS), 

contra o Atlético-GO, no 
Maracanã, em rodada atra-
sada do Brasileiro, e joga 

novamente na segunda-feira 
(8), contra a Chapecoense, 

na Arena Condá, pela mesma 
competição. Página B1

O ContaMina é a primeira 
trupe de stand up feminino de 

Mato Grosso do Sul e foi formado 
para fortalecer a cena local, com 
seu jeito especial de fazer humor. 

Composto por Thayla Ortega, 
Giovanna Zottino e Raphaelle Ma-
chado, o trio, que está bombando, 
volta à cena amanhã no Teatral 

Grupo de Risco. Página C1

Ciro Gomes suspendeu 
sua pré-candidatura 
à Presidência após a 

maioria dos deputados 
federais do PDT, incluindo 
Dagoberto Nogueira (MS), 
votar pela aprovação da 
PEC dos Precatórios do 
governo de Jair Bolso-

naro, na Câmara. Página A3
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Índice de 10,05% 
chega como 

peso no bolso 
do contribuinte

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    22°   32°
Dourados      21°   32°
Corumbá                    24°             32°
Maracaju                    24°             32°
Ponta Porã                  20°             29°
Três Lagoas               24°   35°
Mundo Novo              22°   32°°

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o 
dia e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



O protocolo médico para atestar o óbito 
de uma pessoa, necessariamente tem 
que ser constatado à morte cerebral. 

Isso sugere que o cérebro esconde um último 
desejo – viver ou morrer.

A renovação celular, fundamental para o corpo 
e independentemente da idade, está sempre 
presente quando há vontade de viver. É como se 
fosse uma coisa lógica. Quando a vontade de viver 
diminui ou cessa totalmente, por alguma alquimia 
celular, a defesa imunológica é a primeira a cair, 
para logo em seguida estranhos mensageiros da 
morte, vírus e bactérias rebeldes entre outros, 
tomarem de assalto a saúde corpo.

A interação, necessária e ininterrupta, entre 
ser humano e meio ambiente ocorre com uma 
determinada intenção de ação. É uma troca cons-
tante, e isso vai determinar a maneira como nosso 
corpo vai funcionar em beneficio próprio para 
manter seu estado de prontidão para manter-se 
vivo. Essa intenção de ação foi denominada de 
“Principio interior de ação” por Immanuel Kant 
(1804), principal filósofo da era moderna. O corpo 
vivo está sujeito à ação de influências variadas 
oriundas das coisas e dos seres e que tendem a 
destruí-lo. Para resistir a esta ação é preciso um 
“Principio de reação”. A vida é exatamente este 
princípio de luta contra a destruição. O corpo vivo 
é o teatro dessa luta e a saúde e a doença reflete 

suas peripécias. Se as propriedades vitais, sob 
o comando do cérebro e do sistema imunológico 
ganham, o ser vivo reencontra sua harmonia e 
se cura. Se, ao contrário, as propriedades físicas, 
numa perspectiva eminentemente biológica,  são 
mais fortes, ele morre, completa Kant.

Por algum “mistério” se não existir VONTADE 
e um princípio de reação, o sistema imunológico 
fica sem inspiração para realizar sua tarefa de 
neutralizar corpos invasores de índole predatória, 
em especial vírus e bactérias desconhecidos. 
Nesse sentido, pensamentos, ideias e ações 
compõe a tríade necessária para manter a vida 
e o que se quer dela. Para nutrir essa tríade 
o conhecimento e a informação constante se 
tornam o alimento necessário como combustível 
ao “Principio interior de ação”. Foi influenciada 
põe este princípio que a Organização Mundial da 
Saúde estabeleceu para conceituar o estado de 
saúde como “um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social e não somente ausência de 
afeções e enfermidades”. No entanto, a medicina 
hipermoderna continua a fazer pouco-caso deste 
conceito, pressionado, convenientemente, pela 
bilionária indústria farmacêutica, e mais recen-
temente pelos laboratórios de diagnósticos e os 
planos de saúde. Criaram uma lógica necessária, 
porém perversa, pois torna todos doentes, a prin-
cípio para não deixar escolhas entre uma cultura 

da doença e uma remota cultura da saúde. Esse 
mecanismo induz as pessoas a desenvolverem 
uma espécie de neurose para buscar sua saúde 
através dos estimulados caminhos da doença. 
Resumindo: primeiro fica doente para depois 
conhecer uma saúde que está nas mãos dos espe-
cialistas. A própria pessoa não sabe mais nada a 
respeito da sua saúde. Ficou refém de um modelo 
de saúde lucrativo, porém pouco resolutivo na 
dimensão da OMS. Os hospitais se tornaram tem-
plos emblemáticos para a santa saúde perdida 
em conceitos e paradigmas do século passado.

Num mundo conturbado e com valores 
confusos, a pessoa, sem direção certa para 
seu futuro, fragiliza-se, deprime-se e adoece 
com mais facilidade às investidas de um meio 
ambiente em profundas mudanças de valores 
e climáticas, tendo consequências avassala-
doras na organização social.

Os neurocientistas recomendam fugir de há-
bitos que viram rotina. Ela, além de trazer 
acomodação, em nada contribui para a criação 
de novos caminhos neuronais. São centenas de 
bilhões de neurônios disponíveis para sua capa-
cidade criativa. Não usamos, com uma rotina fixa 
adotada, nem 20% deles. A pessoa vai atrofiando 
a funcionalidade dos seus neurônios por desuso. 
Por isso, a saúde geral começa com a  consciência 
que uma capacidade de ação e reação de cada 

um é tão essencial como o sangue nas veias e 
artérias. Movimento e comodismo são opostos 
que devem ter a atenção diária de quem quer 
saber a respeito do “principio interior de ação’. 

Tá na hora de deixar de ser “paciente” e co-
meçar a ser “gerente” do seu corpo e da saúde 
dele. Para a dimensão humana, tornar a pessoa 
refém da sua funcionalidade e aptidão biológica 
como parâmetro de saúde e doença, é apequenar 
suas façanhas religiosas, sociais e civilizatórias. 
Já teve a curiosidade de folhear o CID 10 (código 
internacional de doença) ou o DSM9 para diag-
nósticos na área mental? Vai cair da cadeira. São 
milhares de doenças, distúrbios ou disfunções. 
Difícil escapar Ileso destes dois manuais. 

É a cultura da doença. O modelo de inter-
venção nesta pandemia adotou essa filosofia 
e acrescentou ainda o verniz da politização 
para deixar um rastro de consequências que 
ainda vamos colher. Por outro lado, propiciou 
sem querer, um ensaio para as mudanças que o 
enfrentamento à crise climática vai requerer de 
todos nós. Ou seja, não somos tão soberanos de 
nós mesmos e, por isso, as crises são inevitáveis. 
Agora eu hora de dar um tempo e pensar como se 
resolverá esta crise climática a ameaçar o futuro 
de todos os bebês do mundo.
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Editorial

O princípio da saúde

Portaria nº 620 e o ônus para os empregadores

Gilberto Verardo

Rosana Yoshimi Tagusagawa e Luiz Eduardo Amaral de Mendonça

O Ministério do Trabalho e Previdência 
publicou a Portaria MTP nº 620, de 1º 
de  novembro de 2021, que entrou em 

vigor nessa mesma data, proibindo, para fins 
de contratação ou manutenção de relação de 
trabalho, a exigência de comprovação de vaci-
nação, configurando essa conduta como prática 
discriminatória. A portaria reproduz diversos 
dispositivos já previstos na Lei nº 9.029/1995, 
a qual veda práticas discriminatórias para fins 
de admissão ou manutenção do trabalho, mas 
inovou ao tratar especificamente das certidões 
de  vacinação. 

Isso significa que os empregadores não 
poderão solicitar certidões de vacinação  
em processos seletivos, nem desligar em-
pregados pela ausência de comprovação  
de vacinação, seja com ou sem justa causa, 
sob pena de reparação por dano moral, e, 
ainda, cabendo ao empregado optar: pela 
reintegração com ressarcimento  integral 
de todo o período de afastamento, mediante 
pagamento das remunerações devidas, cor-
rigidas monetariamente e acrescidas de 
juros legais; ou pela percepção, em dobro, 
da remuneração do período de afastamento,  
corrigida monetariamente e acrescida dos 
juros legais. 

Ademais, é importante observar a possibili-
dade de autuações administrativas por  prática 
discriminatória, com risco de aplicação das 
penalidades previstas na Lei nº  9.029/1995: 
multa administrativa de 10 (dez) vezes o valor 

do maior salário pago  pelo empregador, ele-
vado em 50% (cinquenta por cento) em caso de 
reincidência;  e proibição de obter empréstimo 
ou financiamento junto a instituições  finan-
ceiras oficiais. 

Observa-se que a portaria se refere a traba-
lhadores em geral e não apenas a  empregados 
(contratações pelo art. 3º da CLT), podendo, 
assim, abranger outros  tipos de contratação 
(como temporários, avulsos e outros). 

Não obstante a proibição da solicitação da 
certidão de vacinação, a Portaria MTP  nº 620 
reiterou a obrigação do empregador de estabe-
lecer e de divulgar orientações ou protocolos 
de medidas necessárias para a prevenção, o 
controle e a mitigação dos riscos de trans-
missão de Covid-19 nos ambientes de trabalho, 
inclusive tratando da política nacional de vaci-
nação e da promoção dos efeitos da vacinação, 
também estipulando que se aplicam os demais 
normativos e orientações dos Ministérios da 
Saúde e do Trabalho e Previdência no tema. 
De outro lado, a portaria indicou que os em-
pregadores poderão estabelecer políticas de 
incentivo à vacinação de seus  trabalhadores. 

Adicionalmente, estabeleceu-se que, com 
a finalidade de assegurar as condições  sani-
tárias no ambiente de trabalho, os emprega-
dores poderão oferecer a seus  trabalhadores 
a testagem periódica que comprove a não 
contaminação pela  Covid-19, hipótese em 
que os trabalhadores ficarão obrigados a sua 
realização,  salvo se apresentarem o cartão 

de vacinação.  
Contudo, sabe-se que o fato de uma pessoa 

tomar a vacina não obstaria a  transmissão 
da COVID-19 em si, a despeito de atenuar sin-
tomas ou mesmo evitar que eles se manifestem, 
mais conhecidas como pessoas assintomáticas. 
Assim, esta exceção pode tornar ineficazes as 
eventuais testagens realizadas, mostrando-se 
contraditória. Além disso, a testagem em um 
dia não garante que não haverá contaminação 
posterior. 

Assim, verifica-se que a Portaria MTP nº 
620 trouxe mais ônus aos empregadores, sem, 
todavia, flexibilizar as obrigações já existentes 
em relação à manutenção de um ambiente de 
trabalho seguro à coletividade de trabalha-
dores. De outro lado, verifica-se que o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) e o Supremo 
Tribunal Federal (STF) estão exigindo a com-
provação da vacinação  para a circulação nas 
suas dependências, o que evidencia a impor-
tância do tema e a possibilidade de discussão 
da constitucionalidade da Portaria MTP nº 620, 
que estabeleceu restrição não prevista em lei 
e, assim, prestigiando o direito individual se 
sobrepondo ao interesse da coletividade. 

Em todo caso, os empregadores deverão 
estar ainda mais atentos na organização  das 
políticas e protocolos de prevenção à Covid-
19, a fim de evitar autuações e  passivos de 
natureza trabalhista e previdenciária, bem 
como para estarem  preparados para eventual 
defesa nas vias administrativa e judicial. 

São sócios da Área Trabalhista 
do FAS Advogados

 Psicólogo e psicoterapeuta

O município de Campo Grande, apesar 
de receber nota “C” de mau pagador 
do Tesouro Nacional, permaneceu por 

quase cinco anos, de 2015 a 2021, sem atualizar 
a base de cálculo da Planta de Valores de IPTU. 
Neste período ocorreram diversas transforma-
ções na cidade, com valorizações imobiliárias 
muito superiores ao restante da cidade em 
bairros como Chácara Cachoeira, Jardim Bela 
Vista e Tiradentes, deixando de lado os bairros 
mais carentes. Essas transformações urbanas, 
que valorizaram determinadas regiões da 
cidade, somadas à não atualização da Planta 
de Valores de IPTU até 2015, entre outras, 
provocaram distorções na cobrança do IPTU.

O aumento do IPTU em 10%, acompa-
nhando a inflação, é mais uma manobra de 
quanto o ruim pode piorar. A Prefeitura de 
Campo Grande aproveita a situação econômica 
do país para aumentar a receita a qualquer 
custo, penalizando a população. Já pagamos 
alto o custo de combustíveis, alimentos e do 
gás de cozinha. Por que o enfrentamento da 
crise deve ser financiado pelos contribuintes 
mais pobres? Mesmo que estes já venham con-
tribuindo proporcionalmente mais em IPTU, na 
cidade de Campo Grande, há cinco anos? Ou 
por que o enfrentamento da crise em Campo 
Grande passa por privilegiar um grupo de 
proprietários de imóveis mais valorizados, os 

quais já vinham sendo beneficiados até 2019?
Eventuais alterações do IPTU deveriam ser 

realizadas de forma equânime sobre todos os 
imóveis, e não da maneira como foi, a qual 
suspendeu atualizações dos valores de IPTU 
para um grupo composto majoritariamente por 
imóveis de maior valor agregado e situado em 
regiões nobres da cidade. Além disso, uma po-
lítica de redução de impostos ou desonerações 
tributárias como forma de enfrentamento da 
crise precisa ser analisada de forma criteriosa. 

A literatura econômica aponta que a re-
dução de tributos pode não resultar em au-
mento dos investimentos privados, conforme 
aponta Kalecki, autor clássico da história do 

pensamento econômico. Por fim, a decisão 
parece representar um retrocesso, dado o 
risco de reinserção das injustiças tributárias 
do IPTU existentes até 2019. Por fim, o debate 
para a correção das injustiças tributárias 
contidas no IPTU volta à “estaca zero”, ou até 
com distorções mais profundas, cujos custos 
econômicos, sociais e políticos a serem incor-
ridos para a retomada deste debate recaem 
sobre a coletividade campo-grandense. No 
entanto, em proporções maiores aos cidadãos 
contribuintes que pagam proporcionalmente 
mais tributos, afetando assim, duplamente, a 
desigualdade de tratamento aos contribuintes 
de Campo Grande.

As distorções na cobrança do IPTU
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Dagoberto (MS) é um dos 15 deputados do PDT a aprovarem proposta

Ciro suspende pré-candidatura após 
votos do PDT em PEC de Bolsonaro

PDT/Arquivo

Claudio Basílio/PSD

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Campanha
De postura discreta, mais sempre de apoiando as 

causas mais importantes, dona Fátima Azambuja está  
em campanha nas redes sociais onde  destaca em  vídeo,
a importância de combater o abuso sexual de crianças e 
adolescentes. Visando  conscientizar e incentivar às pessoas 
a denunciarem situações de violência sexual por meio de 
canais de específicos de denúncia, como o disque 100.  O 
governador Reinaldo Azambuja reforçou a importância da 
campanha: “ A Fátima é, acima de tudo, uma defensora da 
vida e dos direitos das crianças e dos adolescentes. É com 
orgulho que a vejo à frente desta campanha porque sei o 
quanto isso é importante para ela.  Proteger as crianças e 
adolescentes da violência é uma obrigação de todos,” disse.

Investigados
Casa de ferreiro espeto de pau. O Podemos, partido ao qual 

o ex-ministro Sérgio Moro deve se filiar no próximo dia 10 e 
possivelmente concorrer ao Planalto, tem em seus quadros 
investigados pela Polícia Federal, pela Justiça Eleitoral e pela 
própria Lava-Jato. A presidente da sigla, deputada Renata 
Abreu (SP), é acusada de usar candidatas como laranjas em 
eleições, e o secretário-geral, Luiz Claudio Souza França, 
foi filmado recebendo R$ 38 mil em dinheiro de um delator.

PEC
Para viabilizar a vitória da PEC, Lira mudou as regras 

de votação para permitir que deputados em viagem, como 
os que participam da COP26 na Escócia, pudessem votar 
remotamente. Foi a primeira vez em que parlamentares 
oficialmente licenciados do Congresso para viagens fora do 
país puderam votar.

PEC da esquerda?
A PEC do Bolsonaro passou em primeira votação.  A 

margem foi de somente quatro votos a mais que o mínimo de 
308. E a aprovação não teria sido possível sem a adesão de 
15 deputados do PDT e 10 do PSB. A defecção na esquerda 
provocou críticas ainda no plenário, com o pedetista ca-
rioca Paulo Ramos gritando com o colega cearense André 
Figueiredo. “Quero ver agora o Ciro Gomes defender isso (a 
aprovação da PEC) na campanha, no palanque”, disse Ramos.

Sabatina
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

entrou em campo para destravar a sabatina do ex-advogado-
-geral da União André Mendonça, indicado há três meses 
para uma vaga no STF. Pacheco marcou um esforço con-
centrado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro 
para realizar sabatinas e votações de todas as nomeações 
emperradas na Casa. A Comissão de Constituição de Justiça 
(CCJ), onde ocorrem as avaliações, está parada desde agosto, 
por conta da resistência de seu presidente, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), em pautar a sabatina de Mendonça.

48 horas
O ministro Alexandre Moraes determinou no  que a CPI da 

Pandemia apresente em 48 horas mais informações sobre o 
pedido de banimento de Jair Bolsonaro das redes sociais. A 
AGU entrou com uma ação no Supremo em nome do presi-
dente contra a proposta.  Aliás... Já chega a 33 o número de 
vídeos de Bolsonaro banidos pelo YouTube por disseminação 
de mentiras sobre a covid-19.

Bem-vinda
De Aquidauna,  Veruska Donato  pediu  demissão da 

Globo após 21 ano “estava cansada e doente” justificou ela,  
após adoecer com a cobertura da pandemia:– “Volto pra 
casa, volto pra Campo Grande, a cidade onde nasci, cresci, 
me formei e deixei sem me despedir direito, encantada 
que estava com a possibilidade de trabalhar em Brasília. 
Volto pra conquistar a minha mãe, com quem tive muitos 
conflitos; volto para as amigas queridas da infância, para 
ver meus sobrinhos crescerem, para rir com meus primos 
das brincadeiras na fazenda dos nossos avós. Volto pra 
capital morena, das árvores, dos Ipês, do arroz com pequi, 
da guavira, da galinha com guariroba, onde a gente come 
churrasco de cupim e costela. Volto pra terra que dá tomate 
em rama, manga docinha e goiaba no pé. Volto pra viver a 
história com um antigo amor que rompi ao partir apressada. 
É a vida cobrando o que é valioso. Precisei fazer escolhas. 
Deixo vocês e deixo a Globo. E, para São Paulo, que me aco-
lheu com tanto amor, deixo meu bem mais caro. Carolina fica 
pra estudar e, quem sabe, devolver ao mundo tudo o que de 
melhor ele me deu porque ela é o meu melhor. #fui – escreveu.
Seja bem-vinda, cara amiga!!!

Visita ao O Estado
A candidata à presidência da OAB/MS (Ordem dos Advo-

gados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul) Rachel Magrini 
visitou a sede do jornal O Estado, onde foi recebida ontem pelo 
diretor-executivo, Jaime Vallér. Ela esteve acompanhada de 
apoiadores como a ex-presidente da OAB/MS  Elenice Pereira 
Carille e a secretária-geral adjunta da OAB/MS, Eclair Nantes. 
Magrini participou de entrevistas para o jornal impresso e 
para a TV O Estado Play.

Bastidores

Rayani Santa Cruz

Rayani Santa Cruz

Ciro Gomes (PDT) sus-
pendeu sua pré-candidatura 
à Presidência da República 
após 15 dos 24 deputados 
federais do seu partido, in-
cluindo Dagoberto Nogueira 
de Mato Grosso do Sul,
ajudarem a aprovar proposta 
para que o governo de Jair 
Bolsonaro possa gastar R$ 90 
bilhões para pagar o Auxílio 
Brasil (novo Bolsa Família) em 
ano eleitoral de 2022. 

A votação foi em primeiro 
turno e o voto de Dagoberto, 
que é presidente regional do 
PDT-MS, está entre os 312 
favoráveis. O apoio da maioria 
da bancada do PDT na Câmara 
à PEC fez Ciro Gomes anun-
ciar ontem a supensão da pré-
-candidatura até que os parla-
mentares do partido mudem 
o voto na segunda votação. 
“Há momentos em que a vida 
nos traz surpresas fortemente 
negativas e nos coloca graves 
desafios. É o que sinto, neste 
momento, ao deparar-me com 
a decisão de parte substan-
tiva da bancada do PDT de 
apoiar a famigerada PEC dos 
Precatórios”, escreveu Ciro no 
Twitter, frisando: “A mim só 
me resta um caminho: deixar 
a minha pré-candidatura em 
suspenso até que a bancada do 
meu partido reavalie sua po-
sição. Temos um instrumento 
definitivo nas mãos, que é a vo-
tação em segundo turno, para 

Entre os oito deputados 
da bancada de Mato Grosso 
do Sul, apenas Fábio Trad 
(PSD) votou contra a PEC 
dos Precatórios. Para ele, a 
proposta é inconstitucional. 
“Financiar o Auxílio Brasil 
com a violenta supressão do 
direito de milhões de pessoas 
que aguardam 20, 30 anos na 
fila dos precatórios é uma 
atrocidade”, disse no Twitter. 

Votaram pela aprovação da 
PEC os deputados: Dagoberto 
Nogueira (PDT),  Luiz Ovando 
e Loester Trutis (ambos do 
PSL), Rose Modesto e Bia 
Cavassa (ambas do PSDB). 
Governista, Ovando que até 
um período atrás era contra 
algumas formas de assisten-
cialismo, disse que o voto foi 
certeiro. “Trabalhamos para 
fazer a coisa certa, respei-
tando a questão fiscal ali-
nhada às questões sociais 
que são urgentes, pois a fome 

não espera!”, justificou.
Os deputados Vander Loubet 

(PT) e Beto Pereira (PSDB) não 
compareceram na votação. 

O petista disse por meio 
da assessoria de comunicação 
que faltou à sessão, que era 
presencial, porque está de ates-
tado médico. O parlamentar 
está fazendo uma bateria de 
exames por conta de um mal-

-estar que ele teve em Brasília 
na semana passada. Por conta 
disso, não viajou nesta semana 
e não votou a PEC.

“Cabe esclarecer ainda que 
não fui autorizado a votar de 
forma remota, pois essa mo-
dalidade só foi autorizada para 
deputados que estivessem cum-
prindo algum tipo de missão 
oficial pela casa, o que não 

é o meu caso”, disse Vander, 
que reforçou ser contra a pro-
posta: “Aproveito ainda para 
destacar que, caso estivesse 
presente, seguiria a orientação 
da bancada do PT na Câmara e 
votaria contra a PEC”.

Loubet afirmou que, se es-
tiver bem até a segunda votação, 
na próxima terça-feira (9), par-
ticipará presencialmente para 
evitar a manobra do Governo 
Bolsonaro. “Embora defen-
damos o pagamento de auxílios 
à população neste momento de 
crise, é preciso que isso seja 
feito por meio de gestão do Orça-
mento e não com manobras para 
passar um cheque em branco 
para o atual desgoverno aplicar 
com fins políticos.”

Beto Pereira foi contatado 
via assessoria de comunicação 
e foi questionado pela não 
participação na votação, mas 
não houve resposta até o fe-
chamento do texto. (RSC)

Com o tema “Passaporte 
sanitário: segurança ou um ato 
de discriminação”, a Câmara 
Municipal de Dourados rea-
liza, nesta sexta-feira (5), au-
diência pública para debater a 
adoção na cidade do chamado 
“passaporte sanitário”. O 
evento visa a um amplo debate 
sobre a implementação do me-
canismo de barreira sanitária 
entre os que são favoráveis e 
aqueles que são contrários.

Para o vereador Juscelino 
Cabral, que propôs o debate, 
“a audiência trará a reflexão 
de que é preciso debater se 
o passaporte da vacina traz 
segurança ao cidadão ou se 

Cayo Cruz

Dagoberto diz que 
aprovou PEC por 
“coerência”; Ciro Gomes 
suspendeu candidatura

votar contra para não benefi-
ciar o Bolsonaro? Acho isso 
uma coisa ridícula, e quero 
manter minha coerência.”

Nogueira enfatizou também 
que os grandes credores da 
União é que vão bancar a 
proposta. “Até porque, os pro-
blemas que tinham na PEC 
foram resolvidos, por exemplo, 
os funcionários públicos que 
vão receber, os aposentados, 
ou seja, as pessoas mais po-
bres serão beneficiadas. Quem 
vai bancar isso, são as grandes 
empresas e grandes credores 
da União. Voto com tranqui-
lidade e não me importa a 
posição que outros compa-
nheiros estão falando. Voto 
com a minha coerência.”

Dagoberto disse ainda que 
a suspensão da candidatura de 
Ciro Gomes seria uma irritação 
passageira. “Ciro Gomes é 
nosso líder nato, é um momento 
de divergência passageiro. Em 
nosso partido somos de posi-
cionamentos fortes mesmo e 
sei que iremos resolver essa 
questão como sempre resol-
vemos, no diálogo.”

A PEC 23/2021 visa alterar 
a Constituição para permitir 
o parcelamento no pagamento 
de precatórios pela União. Os 
oposicionistas que votaram 
contra reclamam que a PEC 
vai beneficiar Bolsonaro em fu-
tura campanha pela reeleição, 
já que haverá os pagamentos 
às famílias mais pobres em 
pleno ano eleitoral.

reverter a decisão e voltarmos 
ao rumo certo”.

Agora, a candidatura de Ciro 
ameaça não decolar, já que os 
parlamentares que votaram a 
favor da PEC não sinalizam 
voltar atrás. O deputado Da-
goberto justificou que votou a 
favor da proposta para manter 
coerência na defesa das famí-
lias que precisam do auxílio 
emergencial.  “Nós mantemos a 

coerência. Não é porque possa 
ajudar o Bolsonaro eleitoral-
mente, que eu teria de votar 
contra as pessoas receberem. 
Nós sempre brigamos pelo au-
xílio emergencial. Brigamos 
pela aprovação e passamos de 
R$ 400 para R$ 600. Todos os 
partidos de oposição votaram 
dessa forma. Agora, porque 
é ano eleitoral vamos ter de 
vota contra? Quer dizer, vamos 

Só um dos deputados de MS votou contra a PEC dos Precatórios

Fábio Trad foi o único 
deputado de MS a 
votar contra a PEC; dois 
deputados não votaram

Câmara de Dourados realiza audiência hoje para 
debater implantação do ‘passaporte sanitário’

é um ato discriminatório, que 
fere os princípios individuais 
como a liberdade de ir e vir”.

Médico há 46 anos, o depu-
tado federal Dr. Luiz Ovando, 

contrário ao “passaporte sa-
nitário”, destaca que “o  pas-
saporte cria grupos sociais 
excluídos, discrimina e se-
para, ferindo princípio da iso-

Deputado Ovando 
participa do debate e 
é contra o chamado 

“passaporte sanitário”

Agência Câmara
nomia além de criar problemas 
ético-jurídicos”. Para ele, ao 
se impor restrições, fazem-
-se necessárias base cientí-
fica e linha de investigação 
sobre acompanhamento dos 
vacinados em diferentes faixas 
etárias para análise da reação 
orgânica perante o vírus.

O evento acontece a partir 
das 18h e será aberto ao pú-
blico em geral. A mesa será 
composta pelos vereador 
Juscelino Cabral, deputado 
federal e médico Dr. Luiz 
Ovando, médicos João Jackson 
Duarte e Takeshi Matsubara, 
enfermeiro Wilson Brum e ad-
vogado Noemir Felipetto.
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Bolsonaro-Moro

Prévias tucanas

Denúncia federal

Moro nega ter pedido vaga no Supremo

‘Doria é chato, mas competente’, diz campanha

Bolsonaro diz que Moro Bolsonaro diz que Moro 
pediu vaga no STF para pediu vaga no STF para 
trocar comando da PFtrocar comando da PF

É relativo
Deputados de diferentes posições no espectro político da 

Câmara viram como casuísmo e atropelo antidemocrático 
a decisão da Mesa Diretora, presidida por Arthur Lira 
(PP-AL), de editar ato para autorizar que parlamentares 
em viagem participem à distância das votações. Eles 
lembraram de ocasiões anteriores em que parlamentares 
solicitaram, por motivos diversos, autorização para votar 
fora, mas foram barrados por Lira, que então falava, 
segundo eles, em casuísmo.

Ontem 
Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da minoria na Câmara, 

diz que a bancada do PSOL solicitou em múltiplas ocasiões 
que Luiza Erundina (SP) pudesse votar remotamente. 
“Ela tem 86 anos, não pode pegar avião e participar de 
sessão em um ambiente sem janelas. Mas aí não podia, era 
casuísmo”, diz Freixo.

STJD 
Uma aberração, o presidente muda a regra em uma 

semana, vê que deu tiro no pé e resolve, no tapetão, abrir 
exceção para a PEC da pedalada”, diz Kim Kataguiri 
(DEM-SP).

Exemplo
Perpétua Almeida (PC do B-AC) diz que a decisão da 

Mesa é muito grave para a democracia. “O presidente 
Arthur corre para mudar regras da casa para aprovar uma 
PEC do interesse do governo Bolsonaro. Do que mais serão 
capazes de fazer daqui pra frente?”.

CONTA 
Aproximadamente 20 deputados que estão na Europa 

participando de eventos relacionados ao G20 e à COP26 
serão beneficiados pelo ato.

passo... 
Alexandre Padilha (PT-SP) protocolou um projeto de 

decreto legislativo para sustar os efeitos da portaria do 
governo Bolsonaro que proíbe a demissão por justa causa 
e a não contratação de pessoas que se recusam a tomar 
vacinas contra a Covid.

...para trás 
Já o Solidariedade vai protocolar uma ação no STF 

contra a portaria.

imagina... 
Manuela D’Ávila (PCdoB-RS), Marina Helou (Rede-SP), 

Isa Penna (PSOL-SP), Erika Hilton (PSOL-SP), Juliana 
Cardoso (PT-SP) e Bruna Brelaz (presidente da UNE) 
participarão nesta quinta (4) do lançamento da campanha 
nacional “Isso não!”, contra a violência política de gênero.

...juntas 
No evento, que será transmitido nas redes da Mídia 

Ninja a partir das 20h, as convidadas debaterão o assunto 
e as maneiras que o machismo tem se apresentado em 
suas trajetórias políticas.

Território 
Ex-presidente do diretório de Porto Alegre do PSDB, 

Rafael Furtado anunciou apoio a João Doria nas prévias 
presidenciais tucanas. O principal adversário do 
governador de SP é Eduardo Leite, governador do Rio 
Grande do Sul.

TMJ 
Advogado, Rafael Furtado foi coordenador da bancada 

do PSDB na Assembleia Legislativa do RS. Yeda Crusius, 
ex-governadora do estado gaúcho e presidente nacional do 
PSDB Mulher, também apoia Doria.

Sumido 
A conta de Sergio Moro no Twitter postou e depois 

apagou nesta quarta (3) link para um canal no Telegram, 
aplicativo cuja invasão por um hacker resultou na Vaza 
Jato ao expor suas conversas com procuradores.

oi, hacker... 
No canal aparecia uma mensagem sobre o espaço não 

estar acessível por burlar as regras. “Este canal não 
pode ser exibido porque foi usado para divulgar conteúdo 
pornográfico”.

...aqui 
A assessoria informou que havia alguém utilizando o 

“nome de Moro (sf_moro) para postar imagens indevidas 
(pornográficas)” e que “o técnico estava tentando 
recuperar o nome” para desativá-lo.

Muro 
Prestes a ser lançada oficialmente como pré-candidata 

à Presidência pelo MDB, a senadora Simone Tebet (MS) 
tem encontrado resistência interna somente do deputado 
Osmar Terra (RS), aliado de Jair Bolsonaro.

Glória 
O Terra chegou a se referir à pré-candidatura da 

parlamentar como ridícula. Em reação, aliados de Tebet 
têm dito que respiraram aliviados ao saber que não 
contarão com o apoio do deputado.

Folhapress

A Polícia Federal interrogou 
o presidente Jair Bolsonaro 
na quarta-feira (3) no Palácio 
do Planalto sobre a acusação 
de interferência política dele 
na corporação. Nesta semana 
vence o prazo de 30 dias esti-
pulado pelo ministro Alexandre 
de Moraes, relator do caso no 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), para que fosse colhido 
o depoimento do presidente, 
suspeito de interferir na cúpula 
da PF para proteger parentes e 
aliados, suspeita levantada pelo 
então ministro da Justiça Sérgio 
Moro em abril do ano passado, 
quando deixiou o cargo por 
causa das alegadas interferên-
cias do presidente. 

“Nunca teve como intenção, 
com a alteração da direção 
geral [da PF], obter informa-
ções privilegiadas de investiga-
ções sigilosas ou de interferir 
no trabalho de Polícia Judici-
ária ou obtenção diretamente 
de relatórios produzidos pela 
Polícia Federal”, afirmou o pre-
sidente no depoimento, segundo 
transcrição da PF. Bolsonaro 
voltou a acusar Moro de ter 
concordado com a nomeação do 
delegado Alexandre Ramagem, 
atualmente na direção da Abin 
(Agência Brasileira de Inteli-
gência), para o comando da PF 

desde que isso ocorresse após 
sua indicação para vaga de 
ministro do STF.

Moro rebateu as afirma-
ções de Bolsonaro. Disse que 
“jamais” condicionou even-
tual troca no comando da PF 
a uma eventual indicação ao 
Supremo. “Não troco princí-
pios por cargos. Se assim fosse, 
teria ficado no governo como 
ministro”, afirmou, em nota por 
sua assessoria. “Aliás, nem os 
próprios ministros do governo 
ouvidos no inquérito confir-
maram essa versão apresen-
tada pelo presidente da Repú-
blica. Quanto aos motivos reais 
da troca, eles foram expostos 
pelo próprio presidente na reu-
nião ministerial de 22 de abril de 
2020 para que todos ouvissem.”

No depoimento, Bolsonaro 
disse que em 2019 solicitou a 
Moro a troca do então diretor-
-geral da PF “em razão da falta 
de interlocução” entre ele e o 
delegado Maurício Valeixo. “Não 
havia qualquer insatisfação ou 
falta de confiança com o tra-
balho realizado pelo Valeixo, 
apenas uma falta de interlo-
cução.” O presidente afirmou 
que indicou Ramagem “em 
razão da sua competência e con-
fiança construída ao longo do 
trabalho de segurança pessoal” 
na campanha eleitoral de 2018.

Em nota, o advogado Rodrigo 

Sánchez Rios, representante 
de Moro, disse que a defesa 
foi surpreendida pela notícia 
de que o presidente prestou 
depoimento “sem que a defesa 
do ex-ministro fosse intimada 
e comunicada previamente”. 
Isso, segundo o advogado, im-
pediu seu “comparecimento 
a fim de formular questiona-
mentos pertinentes, nos moldes 
do que ocorreu por ocasião 
do depoimento prestado pelo 
ex-ministro em maio do ano 
passado”. “A adoção de proce-
dimento diverso para os dois 
coinvestigados não se justifica, 
tendo em vista a necessária 
isonomia entre os depoentes”, 
afirmou o advogado de Moro.

O ex-ministro da Justiça 
também considerou “impróprio” 
que o presidente tenha sido ou-
vido sem que seus advogados te-
nham sido avisados e pudessem 
fazer perguntas. A saída de 
Moro do governo foi revelada 
pelo jornal “Folha de S.Paulo”. 
Na época, o ex-ministro acusou 
Bolsonaro de pressionar pela 
mudança no comando da PF 
em agosto de 2019 e em janeiro, 
março e abril do ano passado, 
quando pediu para sair do 
cargo. Além de tentar emplacar 
Ramagem no comando da PF 
em Brasília, Bolsonaro tentou 
forçar a substituição do chefe da 
corporação no Rio de Janeiro, 

base eleitoral do presidente e de 
dois dos seus filhos – o senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) 
e o vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ).

No pedido de abertura de 
inquérito, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, citou 
oito crimes que podem ter sido 
cometidos: falsidade ideológica, 
coação no curso do processo, 
advocacia administrativa, obs-
trução de Justiça, corrupção 
passiva privilegiada, prevari-
cação, denunciação caluniosa 
e crime contra a honra. Em 
relação aos três últimos tipos 
penais listados por Aras, o alvo 
da apuração é o próprio Moro.

O ex-juiz da Lava Jato rea-
firmou as acusações feitas ao 
deixar o governo e detalhou sua 
relação com Bolsonaro. Sobre 
a suposta intromissão no tra-
balho da polícia, Moro revelou 
que, por mensagem, o presi-
dente cobrou a substituição na 
Superintendência da PF no Rio 
de Janeiro. “Moro você tem 27 
superintendências [estaduais], 
eu quero apenas uma, a do Rio”, 
disse Bolsonaro pelo WhatsApp, 
segundo transcrição do depoi-
mento de Moro à PF. Além disso, 
o ex-ministro ressaltou que o 
chefe do Executivo teria recla-
mado e demonstrado a intenção 
de trocar a chefia da corporação 
em Pernambuco.

O ex-ministro Sérgio Moro 
rebateu ontem (4) declarações 
dadas por Jair Bolsonaro (sem 
partido) em depoimento à Po-
lícia Federal na quarta-feira 
(4), no Palácio do Planalto, 
sobre a acusação de interfe-
rência política dele na corpo-
ração. Bolsonaro negou inter-
ferência e afirmou que trocou 
seu comando por uma questão 
de diálogo. Disse ainda que 
Moro teria concordado com 
a nomeação do delegado Ale-
xandre Ramagem, atual di-
retor da Abin (Agência Brasi-
leira de Inteligência), para o 
comando da PF, desde que isso 
ocorresse após sua indicação 
para vaga de ministro do STF 
(Supremo Tribunal Federal). 

Em nota, o ex-juiz da 
Lava Jato afirmou que “ja-
mais” condicionou troca a 
uma eventual indicação. “Não 
troco princípios por cargos. 
Se assim fosse, teria ficado 
no governo como ministro”, 
afirmou. “Aliás, nem os pró-
prios ministros do governo 

ouvidos no inquérito confir-
maram essa versão apresen-
tada pelo presidente da Re-
pública. Quanto aos motivos 
reais da troca, eles foram 
expostos pelo próprio presi-
dente na reunião ministerial 
de 22 de abril de 2020 para 
que todos ouvissem.” Bolso-
naro é suspeito de interferir 
na cúpula da corporação para 
proteger parentes e aliados, 
suspeita levantada por Moro 
em abril do ano passado, 
quando pediu demissão do 
cargo por causa das alegadas 
interferências do presidente.

Em nota, o advogado Ro-
drigo Sánchez Rios, repre-
sentante de Moro, disse que a 
defesa foi surpreendida pela 
notícia de que o presidente 
prestou depoimento “sem 
que a defesa do ex-ministro 
fosse intimada e comunicada 
previamente”. Isso, segundo 
o advogado, impediu seu 
“comparecimento a fim de 
formular questionamentos 
pertinentes”. (Folhapress)

Um vídeo preparado pela 
campanha de João Doria pela 
candidatura do PSDB à Presi-
dência da República em 2022 
afirma que o governador de 
São Paulo é chato, mas com-
petente, e foi responsável por 
garantir a vacina contra a 
COVID-19 para brasileiros de 
diversas regiões – inclusive 
para Lula (PT) e para a mãe 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). A peça cita o 
fato de Doria ser chamado 
de “calça apertada” por bol-

sonaristas e de “coxinha” 
por seus desafetos petistas. 
“Enquanto eles procuravam 
apelidos para o Doria, o 
Doria procurava uma vacina 
para o Brasil. E o coxinha-
-calça-apertada atravessou 
o mundo para conseguir a 
única vacina que o Brasil 
teve no pior momento da pan-
demia”, diz o vídeo, em refe-
rência à CoronaVac.

“O Doria pode ser coxinha, 
usar calça apertada e exa-
gerar no marketing pessoal. 

Ele pode até ser chato. Mas 
ele fez o que qualquer presi-
dente cabeça no lugar faria: 
trabalhar sem importar o 
partido, a ideologia, o sexo, 
a religião”, segue. 

De acordo com o vídeo, é 
por “ter um cara chato no co-
mando” que São Paulo  vive o 
período de maior investimento 
da história, com a maior ge-
ração de empregos no país, 
além de ter mais escolas em 
tempo integral e a Bolsa do 
Povo. A narração é embalada 

por batidas de funk ao fundo. 
A campanha ainda rechaça 
a acusação de que o gover-
nador paulista teria se mobi-
lizado pelo imunizante contra 
a COVID-19 por oportunismo, 
mirando o posto no Palácio 
do Planalto. E afirma que é 
melhor um presidente chato 
e competente “que resolva a 
vida de todos” do que o “mais 
do mesmo”, ilustrado com fotos 
de Lula e de Bolsonaro. As 
prévias estão marcadas para 
21 de novembro. (Folhapress)

Acusado por Moro 
de interferir na PF, 
Bolsonaro tenta 
desacreditar ex-ministro
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Acusado por Moro de interferir na PF, Bolsonaro depõe à corporação

Moro: “Não troco 
princípios por cargos. 
Se assim fosse, teria 
ficado no governo”

Fábio Rodrigues Pozzembom/ABrp

“Sobre o depoimento do presidente da República no in-
quérito que apura interferência política na Polícia Federal, 
destaco que jamais condicionei eventual troca no comando 
da PF à indicação ao STF. Não troco princípios por cargos. 
Se assim fosse, teria ficado no governo como Ministro. Aliás, 
nem os próprios ministros do governo ouvidos no inquérito 
confirmaram essa versão apresentada pelo presidente da 
República. Quanto aos motivos reais da troca, eles foram 
expostos pelo próprio presidente na reunião ministerial de 22 
de abril de 2020 para que todos ouvissem. Também considero 
impróprio que o presidente tenha sido ouvido sem que meus 
advogados fossem avisados e pudessem fazer perguntas.”

Leia a íntegra da nota da assessoria de Moro
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Jornal O Estado é finalista em duas categorias 
do Prêmio MS Industrial de Jornalismo 2021

Nova Andradina é o primeiro município 
a adotar o ‘passaporte da vacina’  

Prefeitura segue a 
determinação do Estado 
e libera uso de máscara 
em locais abertos

Aline Araújo

Na tarde de ontem (4), o 
prefeito de Campo Grande, 
Marquinhos Trad, reuniu no 
Teatro do Paço representantes 
de diferentes segmentos para 
consultar sobre a flexibilização 
do uso de máscaras em Campo 
Grande. A reunião aconteceu 
após a divulgação do comu-
nicado do governo do Estado 
que recomendou que o uso 
de máscaras permanecesse 
apenas em locais fechados. A 

prefeitura, então, acompanhou 
a decisão liberando a utilização 
em locais abertos como praças, 
parques e vias públicas. 

“A máscara vai ser flexi-
biliada, mas com muita pru-
dência para que as famílias e 
as pessoas da cidade sejam 
bem protegidas, mas isso na 
tarde dessa terça foi definido 
que o uso da máscara na nossa 
cidade vai permanecer, com 
exceção de locais ao ar livre 
sem aglomeração e capaz de 
manter o distanciamento. Em 

todos os outros locais, tras-
porte coletivo, shopping, tea-
tros e comércio, se faz neces-
sário o uso da máscara. Até 
atingir um percentual que dê 
segurança”, afirmou o prefeito. 

Ele explicou que em Campo 
Grande a flexibilização será 
feita em três etapas e a sus-
pensão do uso total da mas-
cará só será cogitada depois 
que mais de 80% da população 
estiver com as duas doses da 
vacina. Ressaltou que o tras-
porte coletivo e as escolas já 

estão funcionando com 100% 
da capacidade de atendimento. 
Participaram da reunião: re-
presentantes do comércio, dos 
hospitais e do Ministério Pú-
blico Estadual. 

Vale lembrar que, na última 
quarta-feira (3), o governo do 
Estado anunciou, com base 
nos índices de vacinação e 
controle da pandemia em Mato 
Grosso do Sul, a liberação 
do uso do item de proteção 
individual, mantendo apenas 
a recomendação para a sua 

utilização em locais fechados 
ou com aglomerações. Na tarde 
de ontem (4), o secretário de 
Saúde de Campo Grande, José 
Mauro Pinto de Castro Filho, 
apresentou a evolução do en-
frentamento da COVID-19 no 
município. Afirmou que a es-
timativa é de que em dois 
meses a vacinação atinja 70% 
de imunizados. Valor conside-
rado bom para evitar a disse-
minação da doença. 

Atualmente em Campo 
Grande, existem 78 pacientes 

internados com a doença, 32 
em UTIs, sendo 21 em leitos 
públicos e 11 em privados. 
Ele apontou os fatores que 
devem ser observados para 
definir como funcionará a fle-
xibilização; são eles: cenário 
epidemológico favorável, ou 
seja, baixo registro de con-
tágios; alta performance da 
vacinação; alta cobertura va-
cinal de pessoas acima de 60 
anos e com comorbidades e 
capacidade de monitoramento 
de infectados. 

Mariana Ostemberg

Depois de fazer quase 
950 testes para detecção da 
COVID-19 por dia, em julho, 
pior mês da pandemia em 
Campo Grande, agora a pro-
cura não passa de 200 exames 
diariamente. Os dados são da 
Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde). 

De acordo com a pasta, em 
todo o mês de julho foram reali-
zados 29.389 testes; a média di-
ária era de 948,03. No dia 16 de 
agosto foi inaugurado o Centro 
de Testagem, em parceria com 
a UCDB (Universidade Católica 
Dom Bosco), que se tornou o 
principal ponto para a reali-
zação do exame de graça. No 
local são feitos em média 200 
testes por dia. 

Outro ponto de realização 
do teste de forma gratuita, em 
Campo Grande, que retomou os 
atendimentos nesta semana foi 
a Fiems (Federação das Indús-
trias do Estado de Mato Grosso 
do Sul), no Centro de Inovação 
Sesi, na Avenida Afonso Pena, 
n° 3.123. Diferente das outras 
vezes, quando foi aberto esse 
polo de testagem, a população 

Da redação 

A Fiems (Federação das 
Indústrias do Estado de 
Mato Grosso do Sul) divulgou 
ontem (4) os finalistas do 
Prêmio MS Industrial de Jor-
nalismo 2021, que vai distri-
buir R$ 150 mil em prêmios 
para as melhores reporta-
gens que retrataram o setor 
em Mato Grosso do Sul du-
rante a pandemia. O jornal O 
Estado obteve dois finalistas 
na categoria impresso, moda-
lidade Capital. 

Os premiados foram os 
jornalistas: Bruno Arce, com 
a matéria “Pandemia trouxe 
oportunidades a trabalha-
dores e indústrias”, e Clayton 
Neves, com a reportagem inti-
tulada “Gente que faz”. 

Além disso, o jornal con-
quistou a premiação na ca-
tegoria Fotojornalismo, com 
a imagem de Marcos Maluf 
intitulada “Pelas mãos de 
quem não pode ficar em casa, 
economia de MS é aquecida 
durante a pandemia”.

Neste ano, a Fiems definiu 

como temática a “Indústria 
pela Vida”: a luta coletiva 
para derrotar o COVID-19. 
As reportagens abordaram 
os seguintes assuntos: ações 
das indústrias no combate 
à pandemia; esforços para 
manter a economia ativa; e 
adaptações e inovações de-
senvolvidas nesse período de 
pandemia.

Ao todo, 63 trabalhos ins-
critos foram habilitados e sub-
metidos à avaliação de uma co-
missão julgadora formada por 
jornalistas e representantes 

do Sistema Fiems. Destes, 14 
trabalhos foram selecionados 
como finalistas nas catego-
rias: Radiojornalismo, Tele-
jornalismo, Fotojornalismo, 
Impresso e Internet.

Os vencedores serão co-
nhecidos em uma grande 
festa, marcada para o dia 
12 de novembro, no centro 
de eventos Bosque Expo, em 
Campo Grande, em uma noite 
que também homenageará 
os profissionais da imprensa 
sul-mato-grossense. (Com as-
sessoria)

não será mais atendida em for-
mato drive-thru, mas em uma 
unidade móvel no estaciona-
mento do local. 

O exame oferecido no local 
é o teste rápido de antígeno, 
em que, por meio de um swab 
nasal (cotonete específico) in-
troduzido na narina, a secreção 
nasal é colhida e é possível 
saber se o paciente está ou não 
com o vírus. 

Serão oferecidos 10 mil 
exames e o paciente, a partir dos 
10 anos, não precisa apresentar 

os sintomas. Com o avanço da 
vacinação, o presidente da 
Fiems, Sérgio Longen, afirma 
que a testagem gratuita é uma 
forma de reforçar o controle da 
transmissão do coronavírus. 

“Essa é uma forma de iden-
tificarmos pessoas que estão 
infectadas com a COVID-19 e 
ainda não sabem, para que 
recebam todas as orientações 
necessárias, fazendo o isola-
mento, se for preciso é também 
para que iniciem o tratamento 
mais adequado.”

SERVIÇO: Para fazer o teste 
gratuito oferecido pelo Sesi, 
basta acessar o site https://www.
loja.sesims.com.br/, preencher o 
cadastro e agendar dia e horário. 
O horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30. Os resultados ficam 
prontos em até duas horas após 
a coleta, e são disponibilizados 
pelo número de WhatsApp 
cadastrado. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone: 
0800 723 7374.

População poderá 
agendar e realizar  
os exames no interior 
da unidade móvel 
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Prefeito Marquinhos 
Trad destacou que 
novas medidas devem 
ser anunciadas 

Procura por testes de detecção do novo 
coronavírus despencam em Campo Grande Isabela Assoni

A Prefeitura de Nova An-
dradina tornou obrigatória a 
vacinação contra a COVID-19 
e cobrará, a partir do dia 12 de 
novembro, a apresentação do 
“passaporte de vacinação” com 
ao menos uma dose para en-
trada e permanência em todos 
os estabelecimentos comer-
ciais e locais de uso coletivo. 

No decreto publicado na 
última quarta-feira (3), fica 
estabelecida a obrigatorie-
dade para as pessoas em 
trânsito urbano e rural de 
Nova Andradina se imuni-
zarem contra a COVID-19. 
Quem não se vacinou deve 
procurar a Secretaria Muni-
cipal de Saúde ou algum local 
destinado à vacinação para 
obter a imunização. 

A discussão sobre a obriga-
toriedade do certificado ainda 
é polêmica. Em Mato Grosso 
do Sul, a medida entrou como 
parte do projeto Retomada 
Segura MS, no qual a SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde) 
estabeleceu um pacote de me-
didas sanitárias para garantir 
maior segurança em diversos 
setores do Estado. A apresen-
tação do “passaporte vacinal” 
foi amplamente debatida e, no 
fim, descartada. 

O Estado, que liderou o 
ranking nacional de vaci-
nação e foi referência na efi-
cácia da aplicação de doses 
por quase dois anos, ocupa 
agora o segundo lugar, atrás 
de São Paulo.  

Para o prefeito de Nova An-
dradina, José Gilberto Garcia, 
o “passaporte vacinal” é uma 
medida de impacto para as 
pessoas voltarem a buscar a 
vacina e mostrar que a pan-
demia ainda não acabou. 

“Uma grande parte da 
população tomou a primeira 
dose e não voltou para tomar 
a segunda. Além disso, uma 
grande parte que não tomou a 
vacina mesmo, temos de fazer 
alguma coisa. A preocupação 
é essa. Fazer uma medida de 
impacto para que a população 
acorde. Não tem problema ne-
nhum não querer tomar a 
vacina, mas fica em casa. Você 
não tem o direito de transmitir 

o vírus para quem escolheu se 
proteger”, explica. 

O município foi o primeiro 
a adotar o uso de máscaras, 
a decretar lockdown e agora 
encabeça a iniciativa para a 
adoção do “passaporte va-
cinal” no Estado. 

O secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Resende, pa-
rabenizou o prefeito de Nova 
Andradina pela iniciativa e 
reforça a posição de que a de-
cisão representa aquilo que o 
setor da saúde defende.

“Achei corajosa a decisão 
do prefeito de Nova Andradina 
e o parabenizo. Entendo que 
essas decisões representam 
aquilo que o setor de saúde 
defende e é uma iniciativa que 
outros municípios deveriam 
aderir. Estamos aguardando 
o desfecho do congresso na-
cional, que tem um projeto 
transitando para tornar obri-
gatório o ‘passaporte da imu-
nidade’ para todo o país, para 
que a iniciativa possa de fato 
ser uma decisão uniforme no 
país”, informa Resende. 

O STJ (Supremo Tribunal 
Federal) já decidiu acerca da 
constitucionalidade do “pas-
saporte”, por se tratar de uma 
medida que protege a coletivi-
dade. Advogado com especia-
lidade em direitos humanos, 
Cássio Francisco Machado 
Neto explica que dois direitos 
constitucionais entram em 
conflito: o direito à liberdade 
e o direito à vida. 

“Dois direitos constitu-
cionais entram em choque. 
Temos o direito à liberdade, 
que está previsto na Cons-
tituição e é a base de quem 
não quer se vacinar ou não 
quer a obrigatoriedade do 
‘passaporte’, e temos o di-
reito à vida, que também está 
previsto na Constituição. 
Quando tem o choque entre 
dois direitos que estão pre-
vistos na lei maior, quem re-
solve isso é o STF”, explica. 

Na opinião do jurista e 
advogado criminalista Dou-
glas Figueiredo, as normas 
constitucionais não servem 
apenas para proteger a liber-
dade individual, mas também 
para proteger o exercício da 
racionalidade coletiva. 
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Jornal O Estado é finalista em duas categorias 
do Prêmio MS Industrial de Jornalismo 2021

Nova Andradina é o primeiro município 
a adotar o ‘passaporte da vacina’  

Prefeitura segue a 
determinação do Estado 
e libera uso de máscara 
em locais abertos

Aline Araújo

Na tarde de ontem (4), o 
prefeito de Campo Grande, 
Marquinhos Trad, reuniu no 
Teatro do Paço representantes 
de diferentes segmentos para 
consultar sobre a flexibilização 
do uso de máscaras em Campo 
Grande. A reunião aconteceu 
após a divulgação do comu-
nicado do governo do Estado 
que recomendou que o uso 
de máscaras permanecesse 
apenas em locais fechados. A 

prefeitura, então, acompanhou 
a decisão liberando a utilização 
em locais abertos como praças, 
parques e vias públicas. 

“A máscara vai ser flexi-
biliada, mas com muita pru-
dência para que as famílias e 
as pessoas da cidade sejam 
bem protegidas, mas isso na 
tarde dessa terça foi definido 
que o uso da máscara na nossa 
cidade vai permanecer, com 
exceção de locais ao ar livre 
sem aglomeração e capaz de 
manter o distanciamento. Em 

todos os outros locais, tras-
porte coletivo, shopping, tea-
tros e comércio, se faz neces-
sário o uso da máscara. Até 
atingir um percentual que dê 
segurança”, afirmou o prefeito. 

Ele explicou que em Campo 
Grande a flexibilização será 
feita em três etapas e a sus-
pensão do uso total da mas-
cará só será cogitada depois 
que mais de 80% da população 
estiver com as duas doses da 
vacina. Ressaltou que o tras-
porte coletivo e as escolas já 

estão funcionando com 100% 
da capacidade de atendimento. 
Participaram da reunião: re-
presentantes do comércio, dos 
hospitais e do Ministério Pú-
blico Estadual. 

Vale lembrar que, na última 
quarta-feira (3), o governo do 
Estado anunciou, com base 
nos índices de vacinação e 
controle da pandemia em Mato 
Grosso do Sul, a liberação 
do uso do item de proteção 
individual, mantendo apenas 
a recomendação para a sua 

utilização em locais fechados 
ou com aglomerações. Na tarde 
de ontem (4), o secretário de 
Saúde de Campo Grande, José 
Mauro Pinto de Castro Filho, 
apresentou a evolução do en-
frentamento da COVID-19 no 
município. Afirmou que a es-
timativa é de que em dois 
meses a vacinação atinja 70% 
de imunizados. Valor conside-
rado bom para evitar a disse-
minação da doença. 

Atualmente em Campo 
Grande, existem 78 pacientes 

internados com a doença, 32 
em UTIs, sendo 21 em leitos 
públicos e 11 em privados. 
Ele apontou os fatores que 
devem ser observados para 
definir como funcionará a fle-
xibilização; são eles: cenário 
epidemológico favorável, ou 
seja, baixo registro de con-
tágios; alta performance da 
vacinação; alta cobertura va-
cinal de pessoas acima de 60 
anos e com comorbidades e 
capacidade de monitoramento 
de infectados. 

Mariana Ostemberg

Depois de fazer quase 
950 testes para detecção da 
COVID-19 por dia, em julho, 
pior mês da pandemia em 
Campo Grande, agora a pro-
cura não passa de 200 exames 
diariamente. Os dados são da 
Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde). 

De acordo com a pasta, em 
todo o mês de julho foram reali-
zados 29.389 testes; a média di-
ária era de 948,03. No dia 16 de 
agosto foi inaugurado o Centro 
de Testagem, em parceria com 
a UCDB (Universidade Católica 
Dom Bosco), que se tornou o 
principal ponto para a reali-
zação do exame de graça. No 
local são feitos em média 200 
testes por dia. 

Outro ponto de realização 
do teste de forma gratuita, em 
Campo Grande, que retomou os 
atendimentos nesta semana foi 
a Fiems (Federação das Indús-
trias do Estado de Mato Grosso 
do Sul), no Centro de Inovação 
Sesi, na Avenida Afonso Pena, 
n° 3.123. Diferente das outras 
vezes, quando foi aberto esse 
polo de testagem, a população 

Da redação 

A Fiems (Federação das 
Indústrias do Estado de 
Mato Grosso do Sul) divulgou 
ontem (4) os finalistas do 
Prêmio MS Industrial de Jor-
nalismo 2021, que vai distri-
buir R$ 150 mil em prêmios 
para as melhores reporta-
gens que retrataram o setor 
em Mato Grosso do Sul du-
rante a pandemia. O jornal O 
Estado obteve dois finalistas 
na categoria impresso, moda-
lidade Capital. 

Os premiados foram os 
jornalistas: Bruno Arce, com 
a matéria “Pandemia trouxe 
oportunidades a trabalha-
dores e indústrias”, e Clayton 
Neves, com a reportagem inti-
tulada “Gente que faz”. 

Além disso, o jornal con-
quistou a premiação na ca-
tegoria Fotojornalismo, com 
a imagem de Marcos Maluf 
intitulada “Pelas mãos de 
quem não pode ficar em casa, 
economia de MS é aquecida 
durante a pandemia”.

Neste ano, a Fiems definiu 

como temática a “Indústria 
pela Vida”: a luta coletiva 
para derrotar o COVID-19. 
As reportagens abordaram 
os seguintes assuntos: ações 
das indústrias no combate 
à pandemia; esforços para 
manter a economia ativa; e 
adaptações e inovações de-
senvolvidas nesse período de 
pandemia.

Ao todo, 63 trabalhos ins-
critos foram habilitados e sub-
metidos à avaliação de uma co-
missão julgadora formada por 
jornalistas e representantes 

do Sistema Fiems. Destes, 14 
trabalhos foram selecionados 
como finalistas nas catego-
rias: Radiojornalismo, Tele-
jornalismo, Fotojornalismo, 
Impresso e Internet.

Os vencedores serão co-
nhecidos em uma grande 
festa, marcada para o dia 
12 de novembro, no centro 
de eventos Bosque Expo, em 
Campo Grande, em uma noite 
que também homenageará 
os profissionais da imprensa 
sul-mato-grossense. (Com as-
sessoria)

não será mais atendida em for-
mato drive-thru, mas em uma 
unidade móvel no estaciona-
mento do local. 

O exame oferecido no local 
é o teste rápido de antígeno, 
em que, por meio de um swab 
nasal (cotonete específico) in-
troduzido na narina, a secreção 
nasal é colhida e é possível 
saber se o paciente está ou não 
com o vírus. 

Serão oferecidos 10 mil 
exames e o paciente, a partir dos 
10 anos, não precisa apresentar 

os sintomas. Com o avanço da 
vacinação, o presidente da 
Fiems, Sérgio Longen, afirma 
que a testagem gratuita é uma 
forma de reforçar o controle da 
transmissão do coronavírus. 

“Essa é uma forma de iden-
tificarmos pessoas que estão 
infectadas com a COVID-19 e 
ainda não sabem, para que 
recebam todas as orientações 
necessárias, fazendo o isola-
mento, se for preciso é também 
para que iniciem o tratamento 
mais adequado.”

SERVIÇO: Para fazer o teste 
gratuito oferecido pelo Sesi, 
basta acessar o site https://www.
loja.sesims.com.br/, preencher o 
cadastro e agendar dia e horário. 
O horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30. Os resultados ficam 
prontos em até duas horas após 
a coleta, e são disponibilizados 
pelo número de WhatsApp 
cadastrado. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone: 
0800 723 7374.

População poderá 
agendar e realizar  
os exames no interior 
da unidade móvel 
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Prefeito Marquinhos 
Trad destacou que 
novas medidas devem 
ser anunciadas 

Procura por testes de detecção do novo 
coronavírus despencam em Campo Grande Isabela Assoni

A Prefeitura de Nova An-
dradina tornou obrigatória a 
vacinação contra a COVID-19 
e cobrará, a partir do dia 12 de 
novembro, a apresentação do 
“passaporte de vacinação” com 
ao menos uma dose para en-
trada e permanência em todos 
os estabelecimentos comer-
ciais e locais de uso coletivo. 

No decreto publicado na 
última quarta-feira (3), fica 
estabelecida a obrigatorie-
dade para as pessoas em 
trânsito urbano e rural de 
Nova Andradina se imuni-
zarem contra a COVID-19. 
Quem não se vacinou deve 
procurar a Secretaria Muni-
cipal de Saúde ou algum local 
destinado à vacinação para 
obter a imunização. 

A discussão sobre a obriga-
toriedade do certificado ainda 
é polêmica. Em Mato Grosso 
do Sul, a medida entrou como 
parte do projeto Retomada 
Segura MS, no qual a SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde) 
estabeleceu um pacote de me-
didas sanitárias para garantir 
maior segurança em diversos 
setores do Estado. A apresen-
tação do “passaporte vacinal” 
foi amplamente debatida e, no 
fim, descartada. 

O Estado, que liderou o 
ranking nacional de vaci-
nação e foi referência na efi-
cácia da aplicação de doses 
por quase dois anos, ocupa 
agora o segundo lugar, atrás 
de São Paulo.  

Para o prefeito de Nova An-
dradina, José Gilberto Garcia, 
o “passaporte vacinal” é uma 
medida de impacto para as 
pessoas voltarem a buscar a 
vacina e mostrar que a pan-
demia ainda não acabou. 

“Uma grande parte da 
população tomou a primeira 
dose e não voltou para tomar 
a segunda. Além disso, uma 
grande parte que não tomou a 
vacina mesmo, temos de fazer 
alguma coisa. A preocupação 
é essa. Fazer uma medida de 
impacto para que a população 
acorde. Não tem problema ne-
nhum não querer tomar a 
vacina, mas fica em casa. Você 
não tem o direito de transmitir 

o vírus para quem escolheu se 
proteger”, explica. 

O município foi o primeiro 
a adotar o uso de máscaras, 
a decretar lockdown e agora 
encabeça a iniciativa para a 
adoção do “passaporte va-
cinal” no Estado. 

O secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Resende, pa-
rabenizou o prefeito de Nova 
Andradina pela iniciativa e 
reforça a posição de que a de-
cisão representa aquilo que o 
setor da saúde defende.

“Achei corajosa a decisão 
do prefeito de Nova Andradina 
e o parabenizo. Entendo que 
essas decisões representam 
aquilo que o setor de saúde 
defende e é uma iniciativa que 
outros municípios deveriam 
aderir. Estamos aguardando 
o desfecho do congresso na-
cional, que tem um projeto 
transitando para tornar obri-
gatório o ‘passaporte da imu-
nidade’ para todo o país, para 
que a iniciativa possa de fato 
ser uma decisão uniforme no 
país”, informa Resende. 

O STJ (Supremo Tribunal 
Federal) já decidiu acerca da 
constitucionalidade do “pas-
saporte”, por se tratar de uma 
medida que protege a coletivi-
dade. Advogado com especia-
lidade em direitos humanos, 
Cássio Francisco Machado 
Neto explica que dois direitos 
constitucionais entram em 
conflito: o direito à liberdade 
e o direito à vida. 

“Dois direitos constitu-
cionais entram em choque. 
Temos o direito à liberdade, 
que está previsto na Cons-
tituição e é a base de quem 
não quer se vacinar ou não 
quer a obrigatoriedade do 
‘passaporte’, e temos o di-
reito à vida, que também está 
previsto na Constituição. 
Quando tem o choque entre 
dois direitos que estão pre-
vistos na lei maior, quem re-
solve isso é o STF”, explica. 

Na opinião do jurista e 
advogado criminalista Dou-
glas Figueiredo, as normas 
constitucionais não servem 
apenas para proteger a liber-
dade individual, mas também 
para proteger o exercício da 
racionalidade coletiva. 
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Prevenção Polícia Civil

Expectativa é de que 1.800 domicílios do bairro Residencial Oliveira sejam contemplados

Com retorno das chuvas, SES lança 
Campanha de Enfrentamento à Dengue

Mais da metade dos candidatos 
pede isenção da taxa de inscrição 

PF deflagra 
operação contra 
lavagem de dinheiro

Mãe doa rim para 
salvar o filho 
em Campo Grande

Outubro teve queda 
de 68% de mortes 
por COVID-19

Motoristas podem 
quitar licenciamento 
atrasado on-line

Famílias de 
Chapadão do Sul 
recebem casas

A Polícia Federal 
deflagrou ontem (4) a 
Operação Washer, que 
investiga um esquema 
criminoso de lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas, 
por empresas que atuam 
no transporte de cargas em 
Corumbá. As investigações 
demonstraram que, 
entre 2013 e 2019, foram 
movimentados mais de 
R$ 27,5 milhões. Foram 
cumpridos cinco mandados 
de busca e apreensão, sendo 
três em Corumbá/MS e dois 
em São Paulo/SP. (MP)

A mãe Eliene de 
Carvalho Pereira, 49 
anos, doou um de seus 
rins para salvar a vida do 
filho Franchesco Pereira 
de Oliveira, de 32 anos. 
A captação e doação 
aconteceu na Santa Casa 
de Campo Grande no dia 
26 de outubro. A mãe não 
hesitou em realizar os 
exames de compatibilidade 
e descobriu que tinha 
mais que a metade do 
percentual. A atitude da 
mãe salvou a vida do filho.  
(MP com assessoria)

Com 78% da população 
vacinada ao menos com a 
primeira dose no Estado, 
a queda de mortes por 
COVID em outubro chegou 
a 68%, comparado ao mês 
anterior. A redução de 
casos também foi de 18% 
em relação a setembro. 
Segundo os dados da SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde), foram 48 mortes e 
3.456 casos registrados de 
COVID em outubro, contra 
155 (mortes) e 4.336 (casos) 
do mês de setembro.  (MP 
com assessoria)

No último dia 31, 
encerrou-se o prazo 
para o pagamento do 
licenciamento 2021 de 
veículos cujas placas 
finalizam em 0. Contudo, 
desde 15 de março, o 
procedimento é feito de 
forma on-line e, por isso, 
é possível solicitar uma 
nova guia para quitação do 
débito. Ao acessar o site do 
Detran-MS, o usuário clica 
em Portal de Serviços e é 
remetido ao Meu Detran, 
onde pode solicitar a nova 
guia. (MP)

Com um investimento 
de mais de R$ 8 milhões, 
96 famílias de Chapadão 
do Sul foram contempladas 
com a casa própria. A 
diretora-presidente da 
Agência de Habitação, 
Maria do Carmo Avesani 
Lopez, destacou que o 
valor da prestação do 
imóvel, que varia entre R$ 
80 e R$ 282, será muito 
menor do que o aluguel. 
Além disso, o governador 
Reinaldo Azambuja 
assinou o convênio para a 
construção de uma pista 
de atletismo de padrão 
olímpico. (MP)

Isabela Assoni e Michelly Perez 

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) ini-
ciou ontem (4) os testes para o 
Censo Demográfico de 2022 em 
localidades nas 27 unidades 
estaduais, entre elas Campo 
Grande. Na Capital, o bairro 
Residencial Oliveira foi o esco-
lhido para participar do teste, 
já que atende alguns critérios, 
tais como ser bairro residencial 
e pouca extensão territorial, o 
que permite que os avaliadores 
percorram toda a sua extensão 
em 30 dias e entrevistem 1.800 
domicílios da região.

Conforme o instituto, serão 
avaliados os equipamentos, sis-
temas de coleta, questionários e 
a abordagem ao informante nos 
contextos locais. Esse grande 
teste nacional pretende mo-
bilizar a sociedade para res-
ponder ao censo, que visitará 
os mais de 70 milhões de domicí-
lios brasileiros, em todo o país, a 
partir de junho do próximo ano.

De acordo com informações 
repassadas por Sylvia Martínez 
Assad, coordenadora do censo 
do IBGE em Campo Grande, a 
coleta será feita por cerca de 
250 recenseadores e tem como 
objetivo avaliar a execução da 
pesquisa em campo tanto por 
parte dos pesquisadores quanto 
da forma como a população vai 
corresponder com a divulgação 
das informações. 

“O objetivo disso é que a 
gente possa em 2022 quando 
for realizado o censo demográ-
fico de verdade a gente possa 
ter uma operação mais coesa, 
sem tantos percalços ou sur-
presas negativas e adversas, 
esse é o propósito de estarmos 
realizando esse teste agora. 
Os números destes testes não 
serão divulgados junto ao censo, 
mas serão utilizados como in-
sumos para que a gente possa 
ter uma operação melhor, mais 
eficiente”, destacou.

A especialista pontua ainda 
que a população precisa estar 

atenta, já que os pesquisadores 
do IBGE sempre estarão de-
vidamente identificados e em 
diferentes períodos do dia, bem 
como por telefone. 

“No total teremos 12 pes-
soas envolvidas no trabalho de 
campo. O nosso trabalho pode 
ser realizado em períodos no-
turnos e aos finais de semana, 
então as pessoas as vezes es-
tranham, mas pela natureza do 
nosso trabalho a gente precisa 
ter essa flexibilização. Além 
disso, temos dois tipos de ques-
tionários, o básico e o amostral. 
O básico tem 26 questões e o 
amostral é maior, 77”, explicou.

Um dos primeiros moradores 
a participar da edição teste 
foi Joclar Prado, funcionário 
público, morador do bairro Oli-
veira. Na manhã de ontem (4), 
ele participou da pesquisa e 
destacou a sua importância.

“É um trabalho muito im-
portante e as pessoas precisam 
ter esse entendimento, de que 
essas informações colaboram 

Clara Rockel

Com o alto valor da taxa 
de inscrição do concurso da 
Polícia Civil de Mato Grosso 
do Sul, candidatos optam 
por solicitar a isenção dos 
R$ 340,48 requeridos para 
a realização das provas. De 
acordo com a SAD (Secre-
taria de Estado de Adminis-
tração), dos 9.363 inscritos 
até agora, 6.384 apresen-
taram o requerimento. 

Este é o caso da estu-
dante Ana Letícia Benites, 
que se inscreveu para a 
vaga de delegado de polícia: 
“Estava na expectativa para 
esse concurso, mas achei a 
inscrição muito cara. Como 
me encaixo em um dos que-
sitos, acabei solicitando a 
isenção”, conta a estagi-
ária de 22 anos. Ana ainda 
relata a opinião de seus 
colegas a respeito do as-
sunto: “Todo mundo achou 
caro. Conheço pessoas que 
até vão desistir por conta 
do valor. Eu mesma, se não 
conseguir a isenção, não 
poderei mais fazer a prova”, 
diz Ana Letícia. 

Segundo a SAD, a vaga 
com maior número de pe-
didos de isenção é de agente 
de polícia científica, com 
82,4% de solicitações. A vaga 
com menos requerimentos é 
também a com menos ins-
critos, uma vez que apenas 
13,7% dos 95 candidatos a 
médico-legista solicitaram 
a isenção. Para as demais 
oportunidades, os números 
oscilaram entre 49% e 80%. 
Podem solicitar a isenção 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social, doadores 
de sangue e de medula com 
comprovação, e convocados 
pelo governo a atuarem 
como mesários durante o 
período eleitoral.

Para Giancarlo Miranda, 
presidente do Sinpol (Sin-
dicato dos Policiais Civis de 

Mato Grosso do Sul, o valor 
cobrado na inscrição está 
dentro da média nacional. “A 
despesa pode até gerar desâ-
nimo em alguns candidatos, 
mas acreditamos que esteja 
similar aos concursos dos 
demais estados”, afirmou 
o presidente do sindicato. 
Quem também comentou a 
respeito foi Sebastião Re-
nato de Oliveira, perito ofi-
cial forense da Polícia Civil 
do Estado. “Entre as pessoas 
que conheço, houve bastante 
reclamação a respeito do 
valor, mas ninguém disse que 
vai desistir”, conta o perito, 
que por sua vez concorreu 
ao certame no ano de 2013. 
“Quando eu fiz o concurso, 
a inscrição foi R$ 143. Infla-
cionou bastante de lá para 
cá”, completou. 

A justificativa da SAD a 
respeito do valor é o cálculo 
da Uferms, Unidade Fiscal 
de Referência do Estado, que 
em novembro deste ano foi 
estabelecida no valor de R$ 
42,56. “Informamos que o 
valor da taxa de inscrição 
para os concursos públicos 
no Estado de Mato Grosso 
do Sul é estabelecido pela Lei 
Estadual nº 1.810, de 22 de 
dezembro de 1997, que espe-
cifica o valor de oito Uferms 
para os concursos públicos 
que têm como exigência a 
escolaridade de Nível Supe-
rior”, comunicou a SAD, por 
meio da assessoria. 

“Reforçamos que os 
valores não são estabele-
cidos pela diferenciação dos 
cargos, mas sim, por esco-
laridade. É oportuno men-
cionar que a aplicação da 
cobrança em todos os con-
cursos do Estado se dá desde 
o início da vigência da lei, ou 
seja, desde 1997. A título de 
informação, frisamos que a 
mesma forma de cobrança se 
aplica ao concurso da PGE-
-MS, lançado recentemente”, 
completou. 

Michelly Perez 

De olho na retomada de 
chuvas em todo Mato Grosso do 
Sul, o governo do Estado, por in-
termédio da SES (Secretaria de 
Estado de Saúde), lançou ontem 
(4) a Campanha de Enfrenta-
mento a Dengue, Chikungunya 
e Zika. Visando conscientizar a 
população sobre a importância 
da manutenção de cuidados e 
da limpeza dos terrenos, a ação 
deste ano deverá contar com 
webinários, visitas técnicas a 
municípios, lançamento da 3ª 
etapa do sistema e-Visitas, início 
da nova fase do Programa Wol-
bachia LDO – liberação de ovos, 
além do “dia D” de combate às 
arboviroses, que acontece no dia 
20 de novembro.

Conforme o secretário es-
tadual de Saúde, Geraldo Re-
sende, apesar da redução no 
número de casos positivos para 
essas doenças é necessário re-
dobrar a atenção neste período, 
a fim de evitar um aumento 
na proliferação dos mosquitos 
responsáveis pelas doenças.  “É 
preciso lembrar que a dengue 
e as demais arboviroses têm 
feito vítimas em nosso Estado, 
por isso, o lançamento desta 
campanha. Os cuidados devem 
continuar e a proposta do ‘dia 
D’, assim como as demais ações, 
como a semana de conscienti-
zação das arboviroses de 16 a 20 

para o bem-estar delas, porque 
por meio das respostas serão 
trabalhadas políticas públicas, 
políticas de desenvolvimento 
da sociedade para a sociedade. 
As pessoas precisam ter esse 

entendimento, de que é impor-
tante. Passar de forma clara a 
realidade de cada um. Esses 
dados que ajudam a fazer com 
que o Brasil se localize nas suas 
formas de trabalhar”, finalizou. 

Além dos questionários e da abordagem ao informante, 
os testes vão avaliar, em campo, toda a infraestrutura tec-
nológica preparada para a operação, como os DMC (Dispo-
sitivos Móveis de Coleta), semelhantes a um smartphone, 
na cor azul, e os sistemas de captação, transmissão e 
acompanhamento das informações coletadas.

Diferente do Censo de 2010, os DMCs atuais têm chips 
com acesso à internet que permitem a transmissão das 
informações para o banco de dados do IBGE ao fim da 
coleta. Podem também fazer e receber chamadas dos 
moradores para realização das entrevistas. Os recen-
seadores podem, ainda, utilizar o equipamento para se 
comunicar com seus supervisores por aplicativos de 
mensagens, o que agiliza o esclarecimento de dúvidas. 
O próximo censo fará uso da tecnologia de armazena-
mento na nuvem para carregamento rápido de insumos, 
como mapas e coordenadas, nos DMCs.

Moderna infraestrutura tecnológica 
auxilia na coleta dos dados

Pesquisadores devem 
apresentar identificação 
e uniformes do instituto 
durante todas as visitas 

Fo
to

s:
 N

ils
on

 F
ig

ue
ire

do

Pesquisa

IBGE aplica testes de coleta de informações 
para o Censo Demográfico de 2022 na Capital 

de novembro, são importantes 
ferramentas de engajamento 
de toda a comunidade. Não 
podemos baixar a guarda para 
o mosquito”, pontuou.

Segundoo assessor militar 
na SES e coordenador da cam-
panha, coronel Marcello Fraiha, 
as atividades devem contemplar, 
ainda, os municípios do interior 
do Estado. “Programamos di-
versas ações para novembro. 
Para o interior, nós já encami-
nhamos materiais gráficos de 
conscientização e orientamos 
que realizem o ‘dia D’ de com-
bate ao Aedes aegypti em seus 
municípios”, destacou.

A diretora-geral de Vigi-
lância em Saúde da SES, La-
rissa Castilho, ressalta que 
diversas reuniões de caráter 
técnico foram realizadas para 

o desenvolvimento desta Cam-
panha de Enfrentamento a 
Dengue, Chikungunya e Zika. 
“É importante que estejamos 
alinhados com todos os setores 
da sociedade civil e os municí-
pios. A dengue assim como as 
demais doenças estão presentes 
em nosso Estado, por isso, nós 
precisamos nos manter sempre 
vigilantes e contar com o apoio 
de todos nesta campanha.”

A Secretaria de Estado de 
Saúde possui um Plano de 
Contingência para Arboviroses 
aprovado em 2020 e que vale até 
2022. A SES também conta com 
o apoio dos membros do Comitê 
Estadual das Arbovirores para 
esta campanha. Há o retorno do 
site Guerra Contra o Mosquito, 
que reúne diversas informações 
e material educativo de apoio.

MS ocupa a 5ª posição 
no ranking nacional 
entre locais com maior 
incidência das doenças

Valentin Manieri
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Aluguel Brasil

Locatários 
afirmaram 
não repassar 
aumento com 
receio de 
prejuízos

Maior reajuste em sete anos, alta do IPTU 
deve impactar comércio de Campo Grande

Turismo aquecido em Bonito aumenta 
a procura por casas para a temporada

Endividamento das famílias 
avança menos em outubro, 
aponta pesquisa da CNC

Fotos: Valentin Manieri

Nilson Figueredo

Arquivo OEMS

Beatriz Magalhães

A flexibilização das me-
didas de biossegurança, di-
minuição de mortes e casos 
ativos de COVID-19, junto ao 
avanço da vacinação, têm re-
aquecido o setor do turismo. 
Com isso a procura por hos-
pedagens em Bonito disparou.  
De acordo com o empresário, 
administrador de locações por 
temporada, Bruno Canalini, 
os negócios estão se tornando 
cada vez mais atrativos, já 
que a busca pelo ecoturismo 
tem aumentado nos últimos 
meses, alavancado principal-
mente por avanço da vaci-
nação e baixa no número de 
contaminados pela COVID-19.

“Durante o período de lo-
ckdown em Bonito foi real-
mente uma tristeza. Muitos 
micro e pequenos empresá-
rios estão de portas fechadas 
de forma definitiva. Foram só 
custos, sem receita. Com a re-
abertura do comércio, e agora 
a flexibilização das medidas e 
também melhora no cenário 
da pandemia estamos vivendo 
uma explosão de procuras. As 
pessoas estão ávidas, e a de-
manda, reprimida, aumentou 
de forma significativa”, co-
menta o empresário.

Bonito é cartão-postal de 
Mato Grosso do Sul e consi-
derado um dos destinos mais 
atrativos do mundo. A inte-
ração com a natureza e a pos-
sibilidade de vê-la tão de perto 
é o que chamam a atenção 
dos turistas. Isso chamou a 
atenção do carioca Bruno, que 

Folhapress

O número de famílias bra-
sileiras com dívidas continuou 
crescendo em outubro e chegou 
a 74,6%, segundo a Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), 
divulgada nessa quinta-feira (4) 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). As informações 
são da Agência Brasil.

O levantamento mostra que 
o ritmo de crescimento do en-
dividamento diminuiu e que 
a alta de outubro foi de 0,6 
ponto percentual em relação 
a setembro. Mesmo assim, o 
aumento foi a 11ª alta mensal 
consecutiva.

A CNC avalia que a alta 
recente dos juros reduziu a con-
tratação de dívidas em outubro 
e fez o indicador ter um acrés-
cimo abaixo dos últimos meses, 
quando apresentava aumento, 

em média, de 1,5 ponto.
Já frente a outubro de 2020, 

o percentual de famílias endi-
vidadas é 8,1 pontos maior em 
2021, fazendo desse o segundo 
maior crescimento anual da 
série histórica.

O percentual de famílias 
com dívidas ou contas em 
atraso atingiu 25,6%, segundo 
a CNC, o que representa 0,1 
ponto acima do registrado em 
setembro de 2021 e 0,5 ponto 
abaixo de outubro de 2020.

Já a parcela das famílias 
que declarou não ter condições 
de pagar contas ou dívidas 
caiu de 10,3% para 10,1% na 
passagem mensal e 1,8 ponto 
na comparação anual.

Em texto divulgado pela 
confederação, o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
considera que o relativo con-
trole da taxa de inadimplência 
diante do cenário econômico 
“é impressionante”.

Comerciantes estão 
retomando as vendas 
lentamente e terão 
reajuste alto do IPTU

Empresário de Bonito, 
Bruno Canalini falou da 
retomada do movimento 
de aluguel de casas

Famílias estão mais 
controladas com 
compras em busca 
de retomar crédito

embora”, se manifestou.
Com uma elevação no 

percentual de quase quatro 
vezes mais que o imposto de 
2018, Cristian Kontos, dono 
do estacionamento Atlântida, 
avalia o aumento anunciado, 
somando-o com os problemas 
de sua empresa no decorrer 
dos últimos anos.

“Sem dúvida essa alta do 
imposto impacta. Aqui, a gente 
já começou a perceber que 
o movimentou caiu uns 25%. 
Estamos retomando a passos 
lentos. E, agora, vai parar 
tudo por aqui, porque a duas 
quadras tem uma reforma de 
calçada sendo feita. Só vai 
estacionar mesmo quem tra-
balha do lado”, revelou Kontos.

Questionado sobre o incre-
mento do IPTU para 2022, 
o prefeito Marquinhos Trad 
afirmou que não houve al-
ternativas senão o aumento. 
“Não há como não aplicar. 
Nós fizemos uma consulta à 
União, nos reunimos com a 
Frente Nacional de Prefeitos, e 
todos eles perguntaram sobre 
o que aconteceria se não re-
ajustassem de acordo com o 
patamar inflacionário. A res-
posta foi de que ocorreria re-
núncia de receita, o que leva à 
improbidade administrativa.”

De acordo com a tabela pu-
blicada no Diário Oficial, os va-
lores do imposto devem atingir 
a cifra de até R$ 4.787,36. O 
mínimo será de R$ 208,14, con-
siderando uma residência de 
categoria “mínima”. Para pré-
dios, da mesma relação, o valor 
será de R$ 368,25. Residências 
e prédios de alto padrão terão 
o custo de R$ 3.682,61 e R$ 
3.866,72, respectivamente.

decidiu investir no município 
localizado a 297 km de Campo 
Grande. 

“Conheci Bonito nos anos 
de 1980, quando fiz um mer-
gulho no Rio Formoso. Desde 
então me apaixonei pela ci-
dade. Fiquei louco com aquele 
rio e em 2015 surgiu a oportu-
nidade de montar um negócio 
aqui e não pensei duas vezes. 
Comprei uma propriedade em 
um condomínio e estou até 
hoje administrando tanto a 
minha casa quanto a de ou-
tros proprietários”, salienta. 

Bruno é responsável por 
seis casas, localizadas em 
dois condomínios em Bonito 
– Eco Bonito e Condomínio 
Brisas. “Esta cidade é o des-
tino de muitos turistas do 

mundo todo. Recebo gente 
da Alemanha, França, tu-
ristas da América Latina, 
são muitos estrangeiros que 
querem ver a natureza pu-
jante que tem em Bonito. A 
preservação, o respeito pela 
natureza são pontos fun-
damentais que chamam a 
atenção de quem é de fora”, 
pontua Bruno.  

Incentivo 
Bonito recebeu mais de 

R$ 300 milhões de investi-
mentos do governo do Es-
tado em obras e infraestru-
tura. Entre as medidas para 
aquecer ainda mais o turismo 
no município está o Programa 
Decola MS, que consiste na 
redução da alíquota do ICMS 

sobre o querosene, tendo a 
Gol como a primeira empresa 
aérea a aderir ao programa, 
com implementação de voo 
direto, com a rota Congonhas/
Bonito/Congonhas, prevista 
para operar a partir de de-
zembro deste ano. 

“Estamos tendo um pico 
de lotações, as procuras 
estão acima do normal, e 
acredito que o mercado deve 
permanecer aquecido por um 
longo tempo. Espero que o 
crescimento da cidade não 
influencia negativamente na 
natureza. As projeções não 
são lineares, não temos cer-
teza de como será a demanda 
futuramente, mas tudo tende 
a crescer”, completa o empre-
sário Bruno Canalini.

Felipe Ribeiro

Com o maior reajuste em 
sete anos no IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
de Campo Grande, os comer-
ciantes e contribuintes da Ca-
pital já preveem os efeitos que 
o aumento de 10,05% – ante-
cipado pelo jornal O Estado 
– pode causar no orçamento 
financeiro, sobretudo em um 
período de recuperação eco-
nômica dos impactos causados 
pela pandemia.

Desde o ano de 2016, 
quando o percentual cobrado 
pela prefeitura foi de 9,57%, o 
morador da Capital não paga 
mais que 10% na alíquota. 
A segunda maior alta foi re-
gistrada no ano seguinte, de 
8,78%. A partir de então, o 
imposto definido não passou 
de 3,22%. Arcy Aquino, pro-
prietário de salas no centro 
de Campo Grande, critica o 
reajuste. “Nem ficamos me-
lhores da pandemia e eles já 
reajustaram o IPTU. Está caro 
demais. Na verdade, tinham de 
dar desconto. Durante a pan-
demia, o contribuinte não teve 
nenhum desconto. Trancaram 
o centro sem planejamento, 

as pessoas querem circular e 
o comércio está fechando. Aí, 
o homem vem e fala em au-
mentar o IPTU?”, questionou 
sobre a medida.

Segundo Aquino, que aluga 
espaços para o comércio na 
área central, não há como re-
passar a diferença do valor do 
IPTU para os lojistas. “Não dá 
para eu repassar o reajuste 
para a pessoa que aluga uma 
sala minha. Atualmente, nem 
estou cobrando pelo preço 
real que ela pagava antes 
da pandemia. Eu reduzi jus-
tamente por causa disso. E 
agora, vou cobrar dela? Só se 
eu quiser mandar a pessoa ir 

Arcy Aquino, que aluga 
espaços no comércio, 
diz que não há como 
repassar diferença
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Internet 5GVeículos

Certame confirmou expectativa de que as grandes 
operadoras ficaram com as frequências de 3,5 GHz

Claro, Vivo e Tim vencem 
leilão das principais 
faixas do 5G no país

Tecnologia 
5G de 
telecomunicação 
deverá ser 
implantada 
a partir de 
julho de 2022
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DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,603 R$ 5,605 0,3401
Dólar Turismo R$ 5,623 R$ 5,773 0,3477
Euro R$ 6,483 R$ 6,484 0
Libra Esterlina R$ 7,549 R$ 7,552 -1,19

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 327.09
IBOVESPA (SP): 103.412,09 −2.204,79 (2,09%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  266,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  254,00
Frango Congelado  R$      8,07 
Frango Resfriado  R$      8,28
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      9,70
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  158,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    76,00
*Atualizado: 27/10

Cotações

Poupança 

28/10              0,1590
29/10              0,1590
30/10              0,1590
31/10              0,1590
01/11             0,1590
02/11              0,1590
03/11              0,1590
04/11              0,1590

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.100,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.433,57
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.100,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 51,27 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.100,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT Nº 477/2021, a qual estabeleceu as faixas de salário 
de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a 
partir de 12 de janeiro de 2021, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.100,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
28/10            0,5000
29/10            0,5000
30/10            0,5000
31/10            0,5000
01/11            0,5000
02/11            0,5000
03/11              0,1590
04/11              0,1590

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 24° 32º

São Paulo                  17º           29º

Brasília 18º 27º

Rio de Janeiro 18º  29º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    22°   32°
Dourados      21°   32°
Corumbá                24°             32°
Maracaju                 24°             32°
Ponta Porã               20°             29°
Três Lagoas               24°   35°
Mundo Novo              22°   32°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 31% máx.: 68%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  –
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% –
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Outubro de 2021

Julio Wiziack e Bernardo Caram
Folhapress

As maiores operadoras de 
telefonia móvel do país, Claro, 
Vivo e Tim, arremataram as 
principais faixas do leilão de 
5G realizado ontem (4) pela 
Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações).

O certame confirmou a 
expectativa de que as opera-
doras de grande porte ficariam 
com as frequências de 3,5 GHz 
(gigahertz), o chamado “filé 
mignon” do 5G, faixa que permi-
tirá velocidades até cem vezes 
mais rápidas que as do 4G.

Essa frequência foi sepa-
rada em quatro lotes, e um 
deles não recebeu proposta.

A Claro arrematou o pri-
meiro lote por R$ 338 mi-
lhões. A oferta da Vivo para 
a segunda fatia foi de R$ 420 
milhões. A Tim, por sua vez, 
venceu o terceiro lote por R$ 
351 milhões.

Na frequência de 700 MHz 
(megahertz), que permite am-
pliação das redes de 4G, o pri-
meiro lote marcou a entrada 
do fundo Patria na telefonia. 
Ele arrematou a frequência 
de 700 MHz com cobertura na-
cional, oferecendo lance de R$ 
1,4 bilhão, com ágio de 805,8%.

Como vencedor desse lote, o 
Patria terá de levar o 4G a mais 
de 1.100 trechos de rodovias 
federais.

O leilão seguiu com a aber-
tura de lotes com coberturas 
regionais.

Incluído no PPI (Programa 
de Parceria de Investimentos), 
o leilão do 5G vai reforçar a 

lista de concessões realizadas 
no governo e será usado por 
Jair Bolsonaro como plata-
forma política durante a cam-
panha pela reeleição em 2022.

Serão ao menos R$ 40 bi-
lhões em investimentos obri-
gatórios ao longo de 20 anos 
para massificar a cobertura 
4G e reforçar a infraestrutura 
de conexão das cidades, sem 
contar os recursos a serem 
destinados para a construção 
da rede 5G propriamente dita.

Até julho de 2022, o serviço 
de telefonia de quinta geração 
deverá estar disponível em 
todas as capitais nacionais.

O governo insistiu para que 
esse cronograma fosse man-
tido mesmo com um pequeno 
atraso na aprovação do edital.

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria (PSD-RN), 
pressionou a Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções) e o TCU (Tribunal de 
Contas da União) para que a 
análise das regras do edital 
fossem feitas a tempo de o 
leilão ocorrer neste ano – e já 
com um atraso de mais de um 
ano. A ideia inicial era que o 
leilão fosse realizado no fim 
do ano passado.

Outra exigência do mi-
nistro, encampada pelo presi-
dente Bolsonaro, foi o padrão 
tecnológico a ser imposto para 
as novas redes.

As operadoras pretendiam 
utilizar as redes atuais (4G e 
3G) adicionando equipamentos 
5G sobre elas, mas a Anatel, 
sob orientação do ministério, 
impôs um padrão mais mo-
derno, o chamado “release 

16”, que exige a construção 
de redes totalmente indepen-
dentes das atuais, dedicadas 
exclusivamente ao 5G.

Bolsonaro chegou a dizer 
publicamente que somente 
com essa rede será possível 
estimular a economia por meio 
de novas aplicações, como a te-
lemedicina (com atendimentos 
e cirurgias a distância, por 
exemplo), carros teleguiados, 
fábricas inteligentes e la-
vouras totalmente conectadas.

Essas modalidades deverão 
aumentar não só a produtivi-
dade da economia como gerar 
mais riqueza. Consultorias 
especializadas em telecomu-
nicações estimam que o PIB 
do Brasil poderá crescer até 
R$ 6,5 trilhões ao longo de três 
décadas caso o 5G seja im-
plantado na sua versão mais 
moderna.

Bolsonaro, que até o mo-
mento não conseguiu entregar 
a maior parte das reformas es-
truturantes prometidas, cole-
ciona problemas na condução 
da pandemia, e exibe queda de 
popularidade, busca boas notí-
cias para tentar se viabilizar à 
reeleição e a chegada do 5G é 
uma delas.

Boa parte do atraso do leilão, 
no entanto, se deve ao próprio 
governo que ameaçou impor 
restrições e até banir a chi-
nesa Huawei da construção das 
redes 5G. Isso ocorreu porque 
Bolsonaro se alinhou estrate-
gicamente com o ex-presidente 
dos EUA Donald Trump, que 
entrou em uma guerra geopo-
lítica com a China.

Um dos alvos escolhidos foi 

Igor Gielow
Folhapress

Desde que o 5G se tornou 
uma das peças centrais da 
Guerra Fria 2.0 entre Estados 
Unidos e China, a partir de 
2017, o Brasil foi visto como 
um dos mais atrativos campos 
de batalha entre as empresas 
ocidentais e a gigante Huawei.

Até aqui, a pressão norte-
-americana vinha fazendo bas-
tante efeito, tendo retirado a 
competidora chinesa de mer-
cados vitais na Europa, como no 
Reino Unido, e entre aliados de 
Washington como a Austrália.

É uma briga peculiar, dado 
que os EUA não têm empresas 
com a capacitação tecnoló-
gica da Huawei no 5G, muito 
menos ofertando soluções de 
rede mais acessíveis como os 
chineses. Assim, o apoio ame-
ricano foi para fabricantes eu-
ropeus, como a sueca Ericsson 
e a finlandesa Nokia.

A Guerra Fria 2.0 foi um 
conjunto de ações, em frentes 
que vão de guerra comercial 
à autonomia de Hong Kong, 
passando por tensão bélica no 
mar do Sul da China e Taiwan, 
disparado pelo governo de 
Donald Trump como reação 

à assertividade crescente do 
líder Xi Jinping.

No cardápio, estava o 5G. 
O motivo é simples: além do 
poderio econômico óbvio de 
quem detiver a maior fatia do 
mercado da chamada internet 
das coisas, há considerações 
de segurança nacional.

No futuro, as altas veloci-
dades associadas à nova tec-
nologia serão centrais não só 
para integrar sua geladeira in-
teligente à TV, mas também em 
diversas aplicações militares. 
De drones a sistemas de comu-
nicação no campo de batalha.

Claro, é possível blindar 

tudo em sistemas próprios, 
mas isso tira flexibilidade – 
inclusive na hora de tentar in-
fluir nas redes dos inimigos. E 
há a questão vocalizada pelos 
EUA, a segurança de dados.

Toda e qualquer rede pode 
incluir desvios que permitam 
espionagem. A questão é que 
a acusação americana, de que 
isso é padrão nos serviços 
da Huawei, nunca foi com-
provada de fato. Se parece 
lógico que Pequim teria inte-
resse em informações vitais 
de governos aliados aos EUA, 
cumpre lembrar que ela não 
está sozinha.

Eduardo Sodré
Folhapress

Puxadas pelo emplaca-
mento de carros de passeio, 
as vendas de veículos leves 
e pesados registraram alta 
de 4,71% entre os meses de 
setembro e outubro. O dado 
foi divulgado ontem (4) pela 
Fenabrave (associação que 
reúne os distribuidores de 
veículos).

De acordo com a enti-
dade, foram comercializadas 
162.365 unidades. “Os em-
placamentos de todos os 
segmentos automotivos vêm 
oscilando, de acordo com 
o fluxo de produção. A de-
manda se mantém alta por 
parte do consumidor, mas há 
segmentos em que a espera 
por um veículo pode levar 
meses em função dos baixos 
estoques”, diz, em nota, Ala-
rico Assumpção Júnior, pre-
sidente da Fenabrave.

O executivo afirma que as 
concessionárias têm feito os 
pedidos às fábricas, mas não 
conseguem receber todos os 
carros solicitados em razão 
da falta de insumos e de 
componentes.

No acumulado do ano, há 
alta de 9,46% em relação a 
igual período de 2020. Foram 
emplacados 1,74 milhão de 
veículos leves e pesados 
entre janeiro e outubro.

O número está abaixo de 
todas as previsões feitas 
no início do ano, quando 
se esperava algo próximo 
de 2 milhões de unidades 
vendidas ainda no início do 
quarto trimestre.

A média diária de licencia-
mentos ficou em 8.117 uni-
dades no mês passado, se-
gundo o Renavam (Registro 
Nacional de Veículos Automo-
tores), o que representa uma 
alta de 9,9% sobre setembro.

A tímida melhora regis-
trada em outubro se deve 
principalmente a entregas 
feitas no varejo e também a 
locadoras. São clientes que 
estavam na fila de espera por 
modelos como o Chevrolet 
Onix. Os licenciamentos de 
carros de passeio, que res-
pondem pela maior fatia do 
setor automotivo, tiveram 
alta de 9,4% em outubro na 
comparação com setembro. 
O segmento registrou 119.315 
unidades emplacadas.

Venda de veículos tem 
recuperação tímida em 
outubro, diz Fenabrave

a Huawei, a maior fabricante 
de equipamentos de telecomu-
nicações do mundo. Naquele 
momento, impor uma sanção 
desse porte – como ocorreu em 
alguns países parceiros dos 
EUA – significaria obrigar as 
operadoras a trocarem pratica-
mente todo o parque de antenas 
e de equipamentos em uso.

Isso porque os equipamentos 
5G de outros fabricantes não 
conversam com aparelhos 4G 
e 3G da Huawei. As teles calcu-
lavam um atraso de ao menos 
três anos para efetuar essa 
troca a um custo de ao menos 
R$ 100 bilhões, valor que teria 
de ser indenizado pelo governo.

China ganha por pontos batalha brasileira com os EUA

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 03/11/2021)

SENA        0    0,00
QUINA                    75                          57.727,72
QUADRA                    5.048                                         1.225,26

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 75.000.000,00

1 0  3 1  3 8  4 6  4 9  5 4
(CONCURSO Nº 2425)

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2232) (Sorteio realizado 03/11/2021

20 acertos            0                           0,00
19 acertos               3                               49.888,03
18 acertos        32                         2.923,13
17 acertos               397                                             235,61
16 acertos            2545                                             36,75
15 acertos          10324                                                9,06

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

01  12   16  20  21 
30  31   33  35  46
47  48   58  60  61
68  77   78  80  96

0 1  0 5  0 6  0 7  0 8 
0 9  1 0  1 1  1 3  1 5
1 6  1 7  1 8  2 2  2 4

Lotofácil (N°2364)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5696)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      1                 3.978.885,54
QUADRA      142                       4.876,42
TERNO                 7.346                           89,77
DUQUE               185.01                            3,56

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 700.000,00

(SORTEIO REALIZADO  03/11/2021)

0 1  5 1  5 2  6 2  8 0

(N°5697)Quina
04  17  33  37  60

1° Sorteio

2° Sorteio
02 07 30 31 32 50

08 14 25 45 47 50

(N°2293)Dupla Sena

 Rateio 

LOTERIAS

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

(N°526)

Mês da Sorte: Dezembro

0 5  0 8  1 3  2 6  2 7  3 0  3 1

Dia de Sorte

34  46  54  67   68  70  77

(N°1708)Timemania

CorinthiansTime do 

Lotofácil
(Concurso nº 2363)(SORTEIO REALIZADO 03/11/2021)

Faixa de premiação

15 acertos   1     4.567.568,84
14 acertos  356              1.692,63
13 acertos 19670             25,00
12 acertos     156735          10,00
11 acertos     978445           5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

0 1  0 2  0 3  0 4  0 8
1 1  1 2  1 3  1 4  1 5
2 0  2 1  2 2  2 4  2 5
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Série B

Grêmio

Belo Horizonte

Maracanã

Em crise, elenco flamenguista volta a campo nesta sexta-feira diante do Atlético-GO em rodada atrasada 

Autor de gol botafoguense, 
atacante exalta a torcida 

Juiz suspende organizada e interdita arquibancada

Atlético Mineiro tem 94,4% de chance de 
ser campeão brasileiro depois de 50 anos

Fla visa ao equilíbrio para ter esperança na Série A

Técnico Renato 
Gaúcho segue 
sob pressão no 
clube rubro-negro

Diego Gonçalves 
comemora gol 
diante do Confiança, 
pelo Brasileiro da 
segunda divisão

Jogadores atleticanos 
comemoram gol 
diante dos vice-
lanternas gremistas

Alexandre Vidal/Flamengo
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O Atlético-MG venceu o 
Grêmio por 2 a 1, anteontem 
(3), no Mineirão, em partida 
atrasada da 19ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Com 
o triunfo, o Galo chegou aos 
62 pontos e colocou 10 de 
vantagem sobre o Palmeiras. 

Dessa forma, o time co-
mandado pelo técnico Cuca 
alcançou 94,4% de chance de 
conquistar a competição e 
encerrar jejum que vem desde 
1971. O estudo que aponta 
esta probabilidade é do De-
partamento de Matemática da 
UFMG (Universidade Federal 
de Minas Gerais).

O Flamengo aparece com 
3,3% de chance de ser cam-
peão – já que o Rubro-Negro 
ainda tem dois jogos atra-
sados contra Grêmio e Atlé-
tico-GO. Enquanto o Alviverde 
comandado por Abel Ferreira, 
que já jogou seus 29 jogos até 
o momento, é apontado com 
apenas 2,2% de chance de 
chegar ao título.

Na parte de baixo da ta-
bela, a situação do Grêmio é 
desesperadora. Com 28 jogos 

Gazeta Press

O Botafogo ficou mais pró-
ximo do acesso à Série A do 
Campeonato Brasileiro com a 
vitória por 1 a 0 sobre o Con-
fiança, na quarta-feira (3), 
no Nilton Santos. O triunfo 
manteve os alvinegros na 
vice-liderança da Série B.

O gol da vitória dos donos 
da casa foi marcado por Diego 
Gonçalves. O atacante entrou 
no segundo tempo e definiu 
os três pontos para o Bota-
fogo. “Tenho de agradecer 
a torcida, que nos apoiou o 
tempo inteiro. Não foi um das 
nossas melhores partidas, 
mas foi muito importante en-
trar e marcar o gol”, disse 
após a partida.

Diego Gonçalves pregou 
foco na melhora visando à 
próxima rodada. “Agora é me-
lhorar com o trabalho para 
fazer melhor contra o Vasco. É 
um clássico, jogo muito impor-
tante”, declarou. O Botafogo 
chegou a 59 pontos na Série 
B e abriu oito do atual quinto 
colocado, CSA. O Alvinegro 
volta a campo domingo (7), às 
15h (de MS), quando enfrenta 
o Vasco, em São Januário, no 
clássico local. 

Cruzeiro joga para afastar Série C
Na beira da zona de re-

baixamento e sem vencer há 
quatro partidas, o Cruzeiro 
tem nas rodadas finais da 
Série B o objetivo único de 
não cair para a terceirona. 
Os riscos são reais: o time mi-

neiro tem três jogos seguidos 
contra adversários diretos, e 
a distância para o Z4 hoje é 
de dois pontos. A sequência 
decisiva é contra Londrina 
(atual 17º colocado), Brusque 
(16º) e Vitória (18º). 

Depois, o Cruzeiro pega 
o Sampaio Corrêa, o atual 
13º, em um jogo que até 
lá também pode se tornar 
decisivo. Na última rodada, 
o time de Vanderlei Luxem-
burgo encerra a Série B em 
casa, contra o Náutico, que 
está no meio da tabela. 

Os jogos diretos podem 
representar inferno ou re-
denção: derrotas podem ser 
fatais, mas duas vitórias 
nos jogos mais importantes 
(contra Londrina e Brusque) 
já seriam suficientes para 
salvar o Cruzeiro. O con-
fronto que abre a sequência 
é contra o time paranaense, 
fora de casa, às 20h30 (de 
MS) de hoje (5).

No geral, 11 pontos nas 
cinco rodadas finais re-
solvem a situação cruzei-
rense, desde que pelo menos 
uma vitória seja sobre Lon-
drina ou Brusque. 

Neste cenário, os concor-
rentes perderiam pontos 
valiosos contra o próprio 
Cruzeiro, que nem sequer 
entraria no Z4 e já não teria 
como ser alcançado pelos 
quatro últimos.Em caso de 
derrota nesta sexta-feira (5), 
por outro lado, as contas 
já precisariam ser refeitas. 
(Com UOL/Folhapress)Após a torcida do Grêmio 

invadir o gramado do seu 
estádio no domingo (31), em 
razão da derrota para o Pal-
meiras e da má fase do time, 
o clube terá de jogar sem 
torcida no clássico contra o 
Internacional amanhã (6), às 
18h (de MS). A equipe também 
teve parte de seu estádio in-
terditado e viu suas organi-
zadas serem suspensas. A 
partida diante do rival está 
marcada para o Beira-Rio, 
casa colorada.

A decisão já foi tomada 
em dois âmbitos, tanto no 
STJD (Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva) como 
também pelo Juizado do Tor-
cedor do Ministério Público do 

Rio Grande do Sul.
Primeiro, a Justiça Des-

portiva determinou na última 
terça-feira (3), em caráter 
liminar, que o Grêmio terá de 
jogar suas partidas de portões 
fechados e não terá direito a 
torcida nos jogos como visi-
tante até que o episódio da in-
vasão seja julgado – ainda não 
há data para isso acontecer.

Depois, nessa quinta-feira 
(4), o Juizado do Torcedor 
foi além: reiterou a proibição 
para a torcida gremista na 
partida, mas também sus-
pendeu as torcidas organi-
zadas tricolores e interditou a 
arquibancada norte da Arena 
do Grêmio. “Não tenho dúvidas 
ao afirmar que os benefícios, 

limitados à possibilidade de 
estar no estádio, e assistir 
ao jogo, não compensam o 
risco a que pessoas inocentes 
poderão se ver submetidas”, 
afirmou o juiz Marco Aurélio 
Martins Xavier, do Juizado.

Na vitória do Palmeiras 
sobre o Grêmio por 3 a 1, no 
domingo, a torcida do Grêmio 
invadiu o campo após o apito 
final e destruiu a cabine do 
VAR. Só deixou o gramado 
após a chegada da Brigada 
Militar do Rio Grande do Sul.

Depois do encerramento do 
jogo, torcedores de Grêmio e 
Palmeiras também trocaram 
socos pela lateral da divi-
sória que separava o público 
local e visitante. Por causa da 

barreira, não houve um con-
fronto mais grave. A revolta 
gremista aconteceu porque 
a equipe está ameaçada pelo 
rebaixamento no Campeonato 
Brasileiro.

Além da derrota para o 
Palmeiras, na quarta (3) a 
equipe foi derrotada por 2 a 
1 pelo Atlético-MG, favorito 
ao título, em Belo Horizonte. 
O Grêmio atualmente está 
na penúltima colocação da 
tabela, com apenas 26 pontos 
em 28 jogos. Primeiro fora 
da zona de rebaixamento, o 
Bahia tem 33.

A equipe gremista tem 
mais dez partidas para dis-
putar até o fim do Brasileiro.  
(Folhapress)

UOL/Folhapress

Pressão, maratona e grande 
objetivo da temporada à prova 
em poucos dias. O atual cenário 
do Flamengo tem todos esses 
ingredientes, e o clube tenta 
se equilibrar para manter o 
elenco na rota. Entre tropeços 
e dúvidas, o time se agarra às 
chances de conquistar o Bra-
sileiro e busca melhoria para 
a final da Libertadores.

O empate com o Athletico-
-PR, na terça-feira (2), difi-
cultou a missão do Rubro-
-Negro em alcançar o Atlético-
-MG, líder da competição na-
cional, e aumentou a pressão 
sobre o técnico Renato Gaúcho. 
A torcida, que já havia cantado 
o nome de Jorge Jesus após a 
eliminação na Copa do Brasil 
– em derrota para o mesmo 
Furacão –, demonstrou insa-
tisfação novamente.

Ontem (4), o muro do CT 
rubro-negro foi pichado com 
críticas ao comandante. No 
protesto, assinado pela P12, 
torcedores xingaram Renato 
Gaúcho e classificaram o título 
da Libertadores como “obri-
gação”. As críticas têm como 
base o rendimento do Fla-
mengo nos últimos jogos: das 

últimas cinco partidas, o time 
apenas venceu uma, empatou 
duas e perdeu as outras duas.

Depois de um começo quase 
que avassalador, quando em-
placou uma sequência de gole-
adas, o treinador vê o trabalho 
ser colocado em xeque após 
os recentes resultados ruins. 

Com a final da Libertadores 
batendo à porta, ele busca 
soluções para uma equipe que 
parece longe do seus melhores 
dias.

Um dos fatores apontados 
para a queda de rendimento é 
o fato de haver muitos desfal-
ques, ponto que vem causando 

dor de cabeça. Contra o Athle-
tico-PR, Vitinho sentiu um in-
cômodo na coxa direita e ligou 
o alerta, mas, inicialmente, 
foram apenas câimbras. Ke-
nedy viajou para Curitiba, 
mas apresentou um inchaço 
no tornozelo e nem sequer foi 
utilizado.

Em vídeo divulgado quarta-
-feira (3) nas redes sociais 
do clube, pôde-se observar 
David Luiz e Rodrigo Caio 
integrando o treinamento com 
o restante do elenco – podem 
voltar contra o Atlético-GO – 
enquanto Diego fez atividades 
separadamente. Arrascaeta 

ainda se recupera de lesão na 
coxa direita.

Em meio a tudo isso, o 
Flamengo também encara 
uma maratona. O Rubro-
-Negro volta a campo já nesta 
sexta-feira (5), às 20h30 (de 
MS), contra o Atlético-GO, no 
Maracanã, em rodada atra-
sada do Brasileiro, e joga 
novamente na segunda-feira, 
contra a Chapecoense, na 
Arena Condá, pela mesma 
competição.

“O Flamengo vem jogando 
a cada três dias. Os joga-
dores são seres humanos, eles 
cansam, eles não param. 
Têm de treinar, viajar e jogar 
sempre uma decisão. Sempre 
gente machucada, sempre 
gente suspensa, as opções 
vão diminuindo. E o jogador 
é ser humano, ele cansa. Eu 
vejo equipes disputando uma 
competição só e com vários 
jogadores no departamento 
médico. Uma competição só. 
O Flamengo, até ontem, estava 
em três competições. O Fla-
mengo não para. O Flamengo 
vem jogando assim há três 
meses. E até o fim do ano vai 
continuar assim”, disse Re-
nato, após a partida da última 
terça. (Com Gazeta Press)

disputados, o Tricolor Gaúcho 
tem apenas 26 pontos so-
mados e ocupa a 19ª colo-
cação. O risco de queda para 
a Série B do Campeonato 
Brasileiro é de 85,5%.

Ainda no Z4, a Chape-
coense já está rebaixada e 
sobram outras três “vagas” 
para a disputa da Série B da 

próxima temporada. O Juven-
tude (18º com 30 pontos em 29 
jogos) aparece com 76,4% de 
risco de queda e o Sport (17º 
com 30 pontos em 30 jogos) 
tem 76,2% de cair para a se-
gunda divisão.

O panorama melhorou 
para Santos (15º) e Bahia 
(16º), com 35 e 33 pontos, 

respectivamente. Com a vi-
tória por 1 a 0, fora de casa, 
contra o Athletico-PR na úl-
tima rodada, o Peixe reduziu 
as chance de jogar a Série B 
do Brasileirão para 11%. E 
o Tricolor Baiano, que não 
perde há seis jogos na com-
petição, tem 19,3% de risco 
de queda. (UOL/Folhapress)

Pedro Souza/Atlético
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Ferroviária e Avaí Kindermann começaram suas 
campanhas com vitórias na Libertadores Feminina 
2021, no Paraguai, sede das primeiras fases do torneio. 
Na partida que marcou a abertura do torneio, o time 
de Araraquara (SP) não tomou conhecimento do Sol de 
América (PAR) no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção. 
As Guerreiras Grenás até demoraram a abrir o placar, 
mas aplicaram uma blitz no segundo tempo para sair 
de campo com os três pontos. O grande nome da vitória 
afeana foi a atacante Raquel, que deixou o campo com 
duas assistências e um gol no triunfo por 3 a 0. As outras 
artilheiras da Ferroviária na partida foram Suzane e Carol 
Tavares. (Da CBF)

O Brasil conquistou mais dez medalhas no terceiro 
dia de Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes 
Aquáticos, que é realizado em Lima, no Peru, na quarta-feira 
(3). Nos saltos ornamentais, foram mais quatro medalhas 
conquistadas pela modalidade. Já são quatro de ouro, sete 
de prata e cinco de bronze ao todo. Rafael Fogaça (ouro – 
trampolim de 1m grupo A masculino), Caio Dalmaso e Rafael 
Fogaça (prata – trampolim de 3m sincronizado juvenil grupos 
A e B), Emanuele Alves (bronze – trampolim de 3m grupo C) 
e Kayllane Avelino (bronze – trampolim de 3m grupo A). Nas 
águas abertas, na disputa pelo pódio (foto) na prova de 7,5 
km entre os homens, Lucas Machado conquistou o ouro em 
1h38m59s62, enquanto Bernardo Gavioli terminou na terceira 
colocação com o tempo de 1h39m27s44. (Do COB/CBDA)

No Estádio Arsênio Enrico, foi a vez do Avaí-SC  
disputar sua primeira partida na Libertadores 2021. E o 
resultado foi ainda melhor: 4 a 0 no Yaracuyanos (VEN). As 
Caçadoras começaram o jogo em cima, e logo conseguiram 
abrir o placar, com Caty. Ainda no primeiro tempo, Patrícia 
ampliou para o Avaí Kindermann.  Na segunda etapa, Lelê 
fez o terceiro. Graças a este gol, a atacante se tornou a 
maior artilheira do clube na história da Libertadores, com 
cinco. Perto do fim da partida, Cássia deu números finais 
ao jogo. Com as vitórias, Ferroviária e Avaí Kindermann 
lideram os Grupos A e B, respectivamente. (Da CBF)

Ferroviária estreia com vitória na Libertadores

Natação do país vai ao pódio em Lima

Brasil já soma nove de ouro no Sul-Americano

Avaí goleia equipe venezuelana no Paraguai
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Programação

Organização define calendário, 
e Aléxia luta dia 26; Estado 
tem ao menos 5 na delegação 
Luciano Shakihama

O Comitê Organizador dos 
Jogos Pan-Americanos Jú-
nior publicou nesta semana 
as datas das disputas das 39 
modalidades que serão reali-
zadas na Colômbia. Favorita 
ao pódio na primeira edição do 
evento destinado para jovens 
entre 12 e 22 anos, a campo-
-grandense Aléxia Nascimento 
deve buscar o ouro daqui a 
três semanas.

Segundo a programação 
oficial, os combates no judô 
serão entre os dias 26 e 28, 
na Yuri Alvear Arena, em 
Jamundí. De acordo com o 
COB (Comitê Olímpico do 
Brasil), a delegação nacional 
terá aproximadamente 350 
atletas distribuídos em 38 
modalidades. Destes, além 
de Aléxia, Mato Grosso do 
Sul contará com pelo menos 
quatro representantes.

No vôlei de praia, Victoria 
Lopes Tosta deve estrear dia 
30, na Pan American Courts, 
em Cali, cidade-sede do Pan 

Júnior. Antes, a ivinhemense, 
que terá como parceira a po-
tiguar Thainara Oliveira, será  
a porta-bandeira do Brasil 
na cerimônia de abertura dos 
Jogos, no dia 25, no Estádio 
Pascual Guerrero. Nesta se-
mana, ao lado de Tainá (SE), 
a sul-mato-grossense está em 
Itapema (SC), onde joga a 
quarta etapa do Circuito Bra-
sileiro Open. 

O palco que vai abrir ofi-
cialmente o evento – são espe-
rados em torno de 3.500 com-
petidores – será o local das 
disputas do atletismo, em que 
a sul-mato-grossense Bruna 
Vieira vai competir entre os 
dias 30 de novembro e 4 de de-
zembro. A atleta da Adac-MS é 
uma das principais promessas 
do lançamento de dardo. 

O começo de dezembro será 
especial para dois irmãos. 
Entre os dias 1 e 4, na Arena 
Miguel Calero, também em 
Cali, Assíria Daniela da Silva 
e Pedro Samuel da Silva dispu-
tarão os duelos do Wrestling 
(luta olímpica). A dupla tem 

O Nova Mutum-MT é o pri-
meiro semifinalista da Copa 
Verde 2021. Na quarta-feira (3), 
no Estádio Valdir Doilho, no 
município localizado a 240 km 
de Cuiabá, a equipe mato-gros-
sense devolveu o 1 a 0 sofrido 
no jogo de ida das quartas de 
final diante do Brasiliense-DF 
e, na disputa de pênaltis, ca-
rimbou a vaga para a próxima 
fase, com vitória por 3 a 2.  
Na semifinais, o Azulão terá 
pela frente Vila Nova-GO ou o 
Aquidauanense-MS.

Em casa, o Nova Mutum 
tentou uma pressão inicial 

e chegou a levar perigo com 
Higor Rosa, logo aos quatro 
minutos. No entanto, na se-
-quência do primeiro tempo, 
foi o Jacaré que ficou mais 
perto de inaugurar o marcador. 
Antes dos 15, Luquinha, Go-
duxo e Marcão pararam no 
goleiro Gabriel Oliveira. Mais 
tarde, Coquinho, de cabeça, e 
Bernardo, em cobrança de falta, 
também assustaram a defesa 
adversária, mas erraram o alvo.

O mandante da partida 
voltou mais agressivo para o 
segundo tempo. Hugo, aos sete, 
esbarrou na marcação. Nos 

minutos seguintes, Higor Rosa 
teve mais uma oportunidade, 
mas não conseguiu fazer a 
finalização precisa. Enquanto, 
aos 12, Hugo novamente apa-
receu para o Nova Mutum, o 
camisa 7 saiu em velocidade, 
cruzou rasteiro, mas viu a 
defesa afastar o perigo. 

Do outro lado, o Brasiliense 
assustou mais uma vez com 
Marcão e de novo Gabriel Oli-
veira evitou o gol, aos 22. Quatro 
minutos depois, Jefferson 
Maranhão desperdiçou ótima 
oportunidade para colocar os 
visitantes em vantagem. E, já 

na marca dos 40 minutos, os 
mandantes reapareceram no 
ataque com Juninho, que re-
cebeu assistência na medida 
de Romário e bateu de primeira 
para o fundo das redes: 1 a 0. 
Com o resultado, o confronto 
foi decidido nas penalidades. 
O Nova Mutum levou a melhor 
e carimbou a vaga com uma 
vitória por 3 a 2. Jô, Wandinho 
e Gabriel Oliveira converteram 
as cobrança do time da casa, o 
goleiro do Nova Mutum também 
brilhou debaixo do poste defen-
dendo três pênaltis dos adver-
sários. (Da CBF, com LS)

O nado artístico premiou suas primeiras provas. Reali-
zado na terça-feira, mas com entrega de medalhas apenas 
na quarta, o solo juvenil do Brasil foi ao pódio com Ana 
Almeida. Natalia Meira Kolisnyk terminou com a terceira 
melhor pontuação, mas não recebeu a medalha de bronze, 
pois o regulamento do torneio não permite que duas atletas 
do mesmo país vão ao pódio. Além do solo juvenil, o dia do 
nado artístico também teve definições no dueto feminino e 
misto e na equipe juvenil. O Brasil conquistou o ouro nas 
três provas. Com as conquistas dessa quarta-feira, o Brasil 
chega a 24 medalhas conquistadas na competição. São nove 
de ouro, oito de prata e sete de bronze. (Do COB/Da CBDA)

Londrina-PR recebe Meeting paradesportivo
O CPB (Comitê 

Paralímpico Brasileiro) abre 
a temporada de Meetings 
Loterias Caixa, amanhã 
(6), em Londrina – a 386 
km de Curitiba (PR). As 
competições aos paratletas 
que tenham pelo menos 14 
anos são uma atualização 
aos tradicionais Circuitos 
Regionais e Nacional 
Loterias Caixa, que já eram 
realizados pelo CPB desde 
2005, para a temporada 
2021. Dez estados e o 
Distrito Federal sediarão 
ao menos uma etapa de atletismo, natação e/ou halterofilismo 
até o dia 12 de dezembro. No interior paranaense, o evento 
contará com aproximadamente 80 atletas com deficiência nas 
provas de atletismo e outros 10 nas disputas de halterofilismo. 
As competições começam a partir das 7h (de MS). O local das 
provas de atletismo será no campus da UEL (Universidade 
Estadual de Londrina). Já as disputas de halterofilismo serão 
no Ginásio de Esportes do Jardim Bandeirantes. (Com CPB)

Judoca vai abrir 
participação de MS 
nos Pan-Americanos 
Júnior na Colômbia

treinamento previsto com a 
equipe brasileira no Rio de 
Janeiro até as vésperas do 
evento na Colômbia.

Vale vaga ao Pan “adulto”
 O handebol feminino 

vai dar o pontapé inicial 
no torneio dia 23 no Es-
tádio Ivan Todorov, em Cali.                                                                                                                  
A Colômbia receberá atletas 
de 41 países para o Pan Jú-
nior Cali 2021. As cidades 
são Cali, Buga, Palmira, 
Yumbo, Jamundí, Calima e 
Barranquilla.

Segundo a organização, o 
foco na recuperação e reno-

vação da infraestrutura exis-
tente fez com que apenas uma 
arena fosse construída, o Co-
liseu de Judô Yuri Alvear, em 
Jamundí. As quadras de vôlei 
de praia e basquete 3x3 serão 
construídas temporariamente 
em Cali.

Vice-presidente do Comitê 
Olímpico do Brasil, Marco La 
Porta será o chefe da dele-
gação nacional, formada por 
mais de 500 integrantes. Os 
medalhistas de ouro das moda-
lidades individuais no evento  
garantem classificação para 
os Jogos Pan-Americanos San-
tiago 2023.          

Tênis de mesa

Nova Mutum

Time de Mato Grosso é semifinalista da Copa Verde

Hugo Hoyama deixa comando de seleção feminina

muito tempo e fez muito pelo 
tênis de mesa”, falou o paulista 
nascido em São Bernardo do 
Campo. “As meninas que estão 
lá e as que vão entrar na seleção 
podem ter certeza de que es-
tarei torcendo muito e que elas 
podem conquistar muito mais”, 
disse o treinador de 52 anos.

A CBTM pretende anunciar o 
novo técnico da equipe feminina 
até dezembro. Coordenador das 

seleções olímpicas, Lincon Ya-
suda será o responsável pelo 
grupo no Campeonato Pan-
-Americano, de 13 a 19 deste 
mês, em Lima, no Peru. No 
Mundial individual e de duplas, 
marcado para Houston, nos Es-
tados Unidos, entre os próximos 
dias 23 a 29, Bruna Takahashi 
e Carol Kumahara serão orien-
tadas pelo técnico Francisco 
Arado, o “Paco”. 

Aléxia disputa 
o ouro em Pan 
Júnior daqui a 
três semanas
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Com Hugo Hoyama, 
equipe feminina 
alcançou a primeira 
divisão de Mundial

André Soares/CBTM
Folhapress

Nome do tênis de mesa na-
cional com mais participações 
olímpicas, seis como atleta 
e duas como técnico, Hugo 
Hoyama deixou na quarta-feira 
(3) o comando da seleção femi-
nina adulta, após oito anos. Em 
nota, a CBTM (Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa) ex-
plicou que o veterano assumirá 
um posto de embaixador da mo-
dalidade, atuando em eventos 
de promoção do esporte e na 
detecção de talentos. As infor-
mações são da Agência Brasil.

“Decidi encerrar este ciclo 
por motivos particulares, fa-
miliares. Eu necessitava ficar 
mais próximo a eles. Foi um 
período muito gratificante e de 
muito aprendizado. Agradeço 
a CBTM pelo convite, ao Jean-
-René Mounié [consultor da en-
tidade, ex-técnico da seleção e 
atual treinador de Hugo Calde-

rano, número um do país entre 
os homens], que me ajudou de-
mais, e a todos os técnicos que 
conviveram comigo”, afirmou 
Hoyama, ao site da confede-
ração. Sob comando de Hoyama, 
a seleção feminina subiu à pri-
meira divisão do Campeonato 
Mundial por equipes (2014) e 
conquistou duas medalhas de 
prata em Jogos Pan-Americanos 
(2015 e 2019). Ele ainda dirigiu 
as meninas nas Olimpíadas do 
Rio de Janeiro e de Tóquio, no 
Japão – em 2016 e 2021, respec-
tivamente.

“Se não fosse o trabalho 
conjunto com as atletas, não 
teríamos conseguido. Tenho 
um carinho especial pela Lígia 
[Silva, ex-atleta e atualmente 
técnica das seleções de base], 
que me aceitou, escutou e fez o 
seu melhor. A Gui Lin [jogadora 
chinesa naturalizada brasileira, 
que defendeu o país em duas 
Olimpíadas] treinou comigo por 
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Medicamento Molnupiravir em comprimidos é 
desenvolvido por laboratório dos Estados Unidos

Reino Unido é 1º país 
a aprovar pílula contra 
o novo coronavírus

Divulgação

Folhapress

O Reino Unido anunciou 
ontem (4) que é o primeiro país 
do mundo a autorizar o Molnu-
piravir, o tratamento em com-
primidos contra a COVID-19 
desenvolvido pelo laboratório 
estadunidense MSD (Merck 
Sharp & Dohme).

“Hoje é um dia histórico 
para nosso país, porque 
o Reino Unido é agora o 
primeiro país do mundo a 
aprovar um antiviral contra 
a COVID-19 que pode ser 
tomado em casa”, afirmou 
o ministro da Saúde, Sajid 
Javid, em um comunicado. 
“Isso mudará a situação para 
os mais vulneráveis e os imu-
nodeprimidos, que em breve 
poderão receber o tratamento 
revolucionário”, acrescentou.

A MHRA (sigla em inglês 
para Agência Reguladora de 
Medicamentos e Produtos de 
Saúde) recomendou que o me-
dicamento, Molnupiravir, fosse 
usado após a pessoa testar po-
sitivo para COVID-19 e dentro 
de cinco dias do início dos 
sintomas. Este é o primeiro 
tratamento antiviral oral para 
o novo coronavírus a ser apro-
vado, antes da autorização 

regulatória dos EUA – con-
selheiros estadunidenses se 
reunirão este mês para votar 
se o Molnupiravir deve ser 
autorizado.

A droga, que será chamada 
de Lagevrio na Grã-Bretanha, 
tem sido observada de perto 
desde que os dados no mês 
passado mostraram que ela 
pode reduzir pela metade o 
risco de hospitalização e morte 
para pacientes que podem de-
senvolver COVID grave, desde 
que administrada no início da 
doença. O governo britânico e 
o Serviço Nacional de Saúde 
do país vão confirmar como o 
tratamento será implantado 
nos pacientes no devido tempo.

O Reino Unido tem um dos 
balanços mais graves do mundo 
em contágios por COVID-19. O 
país contabiliza ao menos 140 
mil mortes por coronavírus e 
registra atualmente um au-
mento dos casos, com quase mil 
hospitalizações por dia.

 Fiocruz negocia produção
No Brasil, a Fiocruz (Fun-

dação Oswaldo Cruz) ne-
gocia produzir para o SUS 
o antiviral. O laboratório pú-
blico ainda discute termos 
do acordo com a empresa e 

aguarda estimativa do minis-
tério sobre a demanda pelo 
medicamento.

O Ministério da Saúde es-
pera aval da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária) para uso emergencial 
ou registro definitivo da pílula.

Após essa etapa, a Conitec 
(Comissão Nacional de Incor-
poração de Tecnologias no 
SUS) ainda deve avaliar se 
o produto será ofertado na 
rede pública. 

Embora o número seja 
menor do que o registrado 
nos momentos mais graves 
da pandemia, as autoridades 
temem que a situação piore 
com a chegada do inverno 
(hemisfério norte, verão no 
Brasil). No mês passado, a 
Grã-Bretanha fez um acordo 
com a Merck para garantir 480 
mil pílulas de Molnupiravir.

Em um comunicado se-
parado, a Merck disse que 
esperava produzir 10 milhões 
do medicamento até o fim 
deste ano, com pelo menos 
20 milhões programados para 
serem fabricados em 2022. 
As ações da farmacêutica se-
diada nos EUA subiram 2,1% 
(US$ 90,54) antes da abertura 
do mercado.

Lucas Alonso
Folhapress

Eleita prefeita de Boston 
com bandeiras progressistas, 
Michelle Wu coleciona pionei-
rismos. Será a primeira mulher 
escolhida pelo voto para liderar 
a capital de Massachusetts, de-
pois de 200 anos em que só 
homens governaram a cidade. 
Filha de imigrantes taiwaneses, 
Wu também será a primeira 
pessoa não branca no cargo. Aos 
36 anos, é ainda a mais jovem 
líder do Executivo de Boston em 
pelo menos um século.

Além do gênero e das ra-
ízes estrangeiras (George tem 
ascendência árabe), as candi-
datas têm em comum o fato 
de terem disputado o pleito 
sem serem filiadas a um dos 
dois grandes partidos dos EUA 
– embora ambas tenham re-
cebido apoio dos democratas, 
que governam a cidade desde 
os anos 1930.

Wu agora entra para uma 
lista de prefeitos de grandes 
municípios dos EUA cujas 
identidades raciais desempe-
nham um papel central em 
suas carreiras políticas e 
miram espectros mais pro-
gressistas da política ameri-
cana. Nessa lista, está também 
o prefeito eleito de Nova York, 
Eric Adams, que se tornou, 
na terça-feira (2), o segundo 
homem negro no comando da 
cidade-símbolo do país.

Ainda no primeiro turno, a 
eleição municipal em Boston 
já apontava para o fim do 
período de dois séculos em 
que apenas homens brancos 
governaram a cidade. Além 
de Wu e George, três pes-
soas negras completaram a 
lista dos cinco mais votados: 
a prefeita em exercício, Kim 
Janey, a conselheira municipal 
Andrea Campbell e o ex-chefe 
de desenvolvimento econômico 
da cidade John Barros.  

Meninos, não desta vez
 A maioria feminina na 

disputa em uma cidade tão 

O TPI (Tribunal Penal Inter-
nacional) vai abrir uma inves-
tigação sobre possíveis crimes 
contra a humanidade come-
tidos na Venezuela, comandada 
pela ditadura de Nicolás Ma-
duro, informou na quarta (3) o 
procurador-chefe, Karim Khan, 
após visita ao país.

A decisão da corte é o de-
senrolar de um exame prévio 
iniciado há três anos, quando lí-
deres de seis países solicitaram 
que o regime venezuelano fosse 
investigado por crimes de lesa-
-humanidade cometidos desde 
2014. Foi a primeira vez que 
nações acionaram o TPI contra 
outro país signatário do Esta-
tuto de Roma.

O anúncio da investigação 
foi compartilhado também pelo 
regime do país por meio de 
um memorando assinado por 
Maduro e Khan. O documento 
assinala que “há diferenças de 
opinião sobre o tema” e que o 
governo da Venezuela “consi-
dera que as denúncias devem 

ser investigadas no país por 
instituições nacionais”. Outro 
trecho diz, ainda, que Caracas 
não vê requisitos suficientes 
para que a denúncia passe da 
fase de exame preliminar para 
uma investigação no TPI.

Quando um caso é apresen-
tado à corte, alguns dos pré-re-
quisitos para que se torne uma 
investigação são: existirem 
evidências de que tenha sido 
cometido um crime de compe-
tência do tribunal (crimes de 
guerra, contra a humanidade 
ou genocídio); o fato ser grave; 
a investigação atender aos in-
teresses da Justiça e o Estado 
investigado não estar julgando 
os supostos crimes em terri-
tório nacional.

A corte entendeu que, no 
caso venezuelano, todos os 
tópicos atendem aos padrões 
necessários para a abertura 
de uma investigação. “O 
exame preliminar inaugurado 
em 2018 nada mais é do que 
um estágio de filtragem à me-

dida que avançamos para este 
novo estágio”, disse o procu-
rador-chefe, Karim Khan, um 
advogado britânico, durante 
evento transmitido pelos ca-
nais estatais.

Relatório do Conselho de 
Direitos Humanos das Na-
ções Unidas divulgado em 
meados de setembro de 2020 
apontou que crimes como 
assassinatos, uso sistemá-
tico de tortura, desapareci-
mentos forçados e detenções 
arbitrárias são cometidos no 
país com o conhecimento ou 
mesmo o apoio de figuras 
do alto escalão de Maduro, 
incluindo o próprio ditador.

Na página oficial de Ma-
duro no Twitter, uma men-
sagem dizia que a Venezuela 
respeita a decisão de avançar 
para a fase de investigação 
“em busca da verdade” e que 
“está disposta a garantir a jus-
tiça com instituições abertas a 
melhoras, aperfeiçoamentos e 
avanços”. (Folhapress)

Boston elege primeira mulher 
prefeita depois de 200 anos

importante virou motivo de 
brincadeira no discurso de 
vitória de Wu. “Um dos meus 
filhos me perguntou se me-
ninos podem ser prefeitos 
em Boston. Eles podem, e 
eles vão ser de novo algum 
dia, mas não dessa vez. 
Hoje Boston elegeu a mãe 
de vocês.”

Em sua fala, a prefeita 
eleita fez acenos à diversi-
dade ao dizer a frase “tudo 
é possível” em inglês, espa-
nhol, francês e mandarim. Wu 
também citou duas mulheres 
que a inspiraram na política: 
a deputada Ayanna Pressley, 
primeira mulher negra a con-
quistar uma vaga no Con-
gresso por Massachusetts, e 
a senadora Elizabeth Warren, 
pré-candidata à Presidência 
dos EUA em 2020 e profes-
sora de Wu em Harvard.

Depois de concluir o Curso 
de Direito na instituição em 
2008, Wu voltou a Chicago, 
onde cresceu, e precisou se 
tornar cuidadora da mãe, que 
havia recebido o diagnóstico 
de esquizofrenia. Pouco tempo 
depois, tornou-se microempre-
sária ao abrir uma pequena 
loja especializada em chás que 
homenageava personagens de 
clássicos da literatura como 
“O Grande Gatsby” e “O Re-
trato de Dorian Gray”.                                              

O primeiro cargo político foi 
como conselheira municipal 
(equivalente a vereadora), 
em 2013. Três anos depois, 
rompeu mais uma barreira 
racial e se tornou a primeira 
asiático-estadunidense e a pri-
meira pessoa não branca a ser 
presidente do órgão legislativo 
– nomeada pelos colegas por 
unanimidade.

Michelle Wu será a 
primeira pessoa não 
branca no cargo da 
capital de Massachusetts

Ministro da Saúde, 
Sajid Javid, e jornalistas 
discutem como lidar com 
a pandemia em reunião 
feita em 28 de setembro

Tribunal investigará Venezuela 
por crimes contra humanidade
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Medicamento Molnupiravir em comprimidos é 
desenvolvido por laboratório dos Estados Unidos

Reino Unido é 1º país 
a aprovar pílula contra 
o novo coronavírus

Divulgação

Folhapress

O Reino Unido anunciou 
ontem (4) que é o primeiro país 
do mundo a autorizar o Molnu-
piravir, o tratamento em com-
primidos contra a COVID-19 
desenvolvido pelo laboratório 
estadunidense MSD (Merck 
Sharp & Dohme).

“Hoje é um dia histórico 
para nosso país, porque 
o Reino Unido é agora o 
primeiro país do mundo a 
aprovar um antiviral contra 
a COVID-19 que pode ser 
tomado em casa”, afirmou 
o ministro da Saúde, Sajid 
Javid, em um comunicado. 
“Isso mudará a situação para 
os mais vulneráveis e os imu-
nodeprimidos, que em breve 
poderão receber o tratamento 
revolucionário”, acrescentou.

A MHRA (sigla em inglês 
para Agência Reguladora de 
Medicamentos e Produtos de 
Saúde) recomendou que o me-
dicamento, Molnupiravir, fosse 
usado após a pessoa testar po-
sitivo para COVID-19 e dentro 
de cinco dias do início dos 
sintomas. Este é o primeiro 
tratamento antiviral oral para 
o novo coronavírus a ser apro-
vado, antes da autorização 

regulatória dos EUA – con-
selheiros estadunidenses se 
reunirão este mês para votar 
se o Molnupiravir deve ser 
autorizado.

A droga, que será chamada 
de Lagevrio na Grã-Bretanha, 
tem sido observada de perto 
desde que os dados no mês 
passado mostraram que ela 
pode reduzir pela metade o 
risco de hospitalização e morte 
para pacientes que podem de-
senvolver COVID grave, desde 
que administrada no início da 
doença. O governo britânico e 
o Serviço Nacional de Saúde 
do país vão confirmar como o 
tratamento será implantado 
nos pacientes no devido tempo.

O Reino Unido tem um dos 
balanços mais graves do mundo 
em contágios por COVID-19. O 
país contabiliza ao menos 140 
mil mortes por coronavírus e 
registra atualmente um au-
mento dos casos, com quase mil 
hospitalizações por dia.

 Fiocruz negocia produção
No Brasil, a Fiocruz (Fun-

dação Oswaldo Cruz) ne-
gocia produzir para o SUS 
o antiviral. O laboratório pú-
blico ainda discute termos 
do acordo com a empresa e 

aguarda estimativa do minis-
tério sobre a demanda pelo 
medicamento.

O Ministério da Saúde es-
pera aval da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária) para uso emergencial 
ou registro definitivo da pílula.

Após essa etapa, a Conitec 
(Comissão Nacional de Incor-
poração de Tecnologias no 
SUS) ainda deve avaliar se 
o produto será ofertado na 
rede pública. 

Embora o número seja 
menor do que o registrado 
nos momentos mais graves 
da pandemia, as autoridades 
temem que a situação piore 
com a chegada do inverno 
(hemisfério norte, verão no 
Brasil). No mês passado, a 
Grã-Bretanha fez um acordo 
com a Merck para garantir 480 
mil pílulas de Molnupiravir.

Em um comunicado se-
parado, a Merck disse que 
esperava produzir 10 milhões 
do medicamento até o fim 
deste ano, com pelo menos 
20 milhões programados para 
serem fabricados em 2022. 
As ações da farmacêutica se-
diada nos EUA subiram 2,1% 
(US$ 90,54) antes da abertura 
do mercado.

Lucas Alonso
Folhapress

Eleita prefeita de Boston 
com bandeiras progressistas, 
Michelle Wu coleciona pionei-
rismos. Será a primeira mulher 
escolhida pelo voto para liderar 
a capital de Massachusetts, de-
pois de 200 anos em que só 
homens governaram a cidade. 
Filha de imigrantes taiwaneses, 
Wu também será a primeira 
pessoa não branca no cargo. Aos 
36 anos, é ainda a mais jovem 
líder do Executivo de Boston em 
pelo menos um século.

Além do gênero e das ra-
ízes estrangeiras (George tem 
ascendência árabe), as candi-
datas têm em comum o fato 
de terem disputado o pleito 
sem serem filiadas a um dos 
dois grandes partidos dos EUA 
– embora ambas tenham re-
cebido apoio dos democratas, 
que governam a cidade desde 
os anos 1930.

Wu agora entra para uma 
lista de prefeitos de grandes 
municípios dos EUA cujas 
identidades raciais desempe-
nham um papel central em 
suas carreiras políticas e 
miram espectros mais pro-
gressistas da política ameri-
cana. Nessa lista, está também 
o prefeito eleito de Nova York, 
Eric Adams, que se tornou, 
na terça-feira (2), o segundo 
homem negro no comando da 
cidade-símbolo do país.

Ainda no primeiro turno, a 
eleição municipal em Boston 
já apontava para o fim do 
período de dois séculos em 
que apenas homens brancos 
governaram a cidade. Além 
de Wu e George, três pes-
soas negras completaram a 
lista dos cinco mais votados: 
a prefeita em exercício, Kim 
Janey, a conselheira municipal 
Andrea Campbell e o ex-chefe 
de desenvolvimento econômico 
da cidade John Barros.  

Meninos, não desta vez
 A maioria feminina na 

disputa em uma cidade tão 

O TPI (Tribunal Penal Inter-
nacional) vai abrir uma inves-
tigação sobre possíveis crimes 
contra a humanidade come-
tidos na Venezuela, comandada 
pela ditadura de Nicolás Ma-
duro, informou na quarta (3) o 
procurador-chefe, Karim Khan, 
após visita ao país.

A decisão da corte é o de-
senrolar de um exame prévio 
iniciado há três anos, quando lí-
deres de seis países solicitaram 
que o regime venezuelano fosse 
investigado por crimes de lesa-
-humanidade cometidos desde 
2014. Foi a primeira vez que 
nações acionaram o TPI contra 
outro país signatário do Esta-
tuto de Roma.

O anúncio da investigação 
foi compartilhado também pelo 
regime do país por meio de 
um memorando assinado por 
Maduro e Khan. O documento 
assinala que “há diferenças de 
opinião sobre o tema” e que o 
governo da Venezuela “consi-
dera que as denúncias devem 

ser investigadas no país por 
instituições nacionais”. Outro 
trecho diz, ainda, que Caracas 
não vê requisitos suficientes 
para que a denúncia passe da 
fase de exame preliminar para 
uma investigação no TPI.

Quando um caso é apresen-
tado à corte, alguns dos pré-re-
quisitos para que se torne uma 
investigação são: existirem 
evidências de que tenha sido 
cometido um crime de compe-
tência do tribunal (crimes de 
guerra, contra a humanidade 
ou genocídio); o fato ser grave; 
a investigação atender aos in-
teresses da Justiça e o Estado 
investigado não estar julgando 
os supostos crimes em terri-
tório nacional.

A corte entendeu que, no 
caso venezuelano, todos os 
tópicos atendem aos padrões 
necessários para a abertura 
de uma investigação. “O 
exame preliminar inaugurado 
em 2018 nada mais é do que 
um estágio de filtragem à me-

dida que avançamos para este 
novo estágio”, disse o procu-
rador-chefe, Karim Khan, um 
advogado britânico, durante 
evento transmitido pelos ca-
nais estatais.

Relatório do Conselho de 
Direitos Humanos das Na-
ções Unidas divulgado em 
meados de setembro de 2020 
apontou que crimes como 
assassinatos, uso sistemá-
tico de tortura, desapareci-
mentos forçados e detenções 
arbitrárias são cometidos no 
país com o conhecimento ou 
mesmo o apoio de figuras 
do alto escalão de Maduro, 
incluindo o próprio ditador.

Na página oficial de Ma-
duro no Twitter, uma men-
sagem dizia que a Venezuela 
respeita a decisão de avançar 
para a fase de investigação 
“em busca da verdade” e que 
“está disposta a garantir a jus-
tiça com instituições abertas a 
melhoras, aperfeiçoamentos e 
avanços”. (Folhapress)

Boston elege primeira mulher 
prefeita depois de 200 anos

importante virou motivo de 
brincadeira no discurso de 
vitória de Wu. “Um dos meus 
filhos me perguntou se me-
ninos podem ser prefeitos 
em Boston. Eles podem, e 
eles vão ser de novo algum 
dia, mas não dessa vez. 
Hoje Boston elegeu a mãe 
de vocês.”

Em sua fala, a prefeita 
eleita fez acenos à diversi-
dade ao dizer a frase “tudo 
é possível” em inglês, espa-
nhol, francês e mandarim. Wu 
também citou duas mulheres 
que a inspiraram na política: 
a deputada Ayanna Pressley, 
primeira mulher negra a con-
quistar uma vaga no Con-
gresso por Massachusetts, e 
a senadora Elizabeth Warren, 
pré-candidata à Presidência 
dos EUA em 2020 e profes-
sora de Wu em Harvard.

Depois de concluir o Curso 
de Direito na instituição em 
2008, Wu voltou a Chicago, 
onde cresceu, e precisou se 
tornar cuidadora da mãe, que 
havia recebido o diagnóstico 
de esquizofrenia. Pouco tempo 
depois, tornou-se microempre-
sária ao abrir uma pequena 
loja especializada em chás que 
homenageava personagens de 
clássicos da literatura como 
“O Grande Gatsby” e “O Re-
trato de Dorian Gray”.                                              

O primeiro cargo político foi 
como conselheira municipal 
(equivalente a vereadora), 
em 2013. Três anos depois, 
rompeu mais uma barreira 
racial e se tornou a primeira 
asiático-estadunidense e a pri-
meira pessoa não branca a ser 
presidente do órgão legislativo 
– nomeada pelos colegas por 
unanimidade.

Michelle Wu será a 
primeira pessoa não 
branca no cargo da 
capital de Massachusetts

Ministro da Saúde, 
Sajid Javid, e jornalistas 
discutem como lidar com 
a pandemia em reunião 
feita em 28 de setembro

Tribunal investigará Venezuela 
por crimes contra humanidade
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Bem natural

Cidade de Campo Grande tem uma das melhores águas tratadas do Brasil, chegando a 100% de purezaCidade de Campo Grande tem uma das melhores águas tratadas do Brasil, chegando a 100% de pureza

Caminho da água até sua casa tem aspecto Caminho da água até sua casa tem aspecto 
técnico e análises para garantir qualidadetécnico e análises para garantir qualidade

Coloque arejadores nas torneiras e 
chuveiros, assim aproveita-se melhor a 
água e reduz-se o consumo. 

Adote descarga de caixa acoplada no vaso sanitário. O vaso 
sanitário com a válvula e tempo de acionamento de 6 segundos 
gasta cerca de 15 litros.  

Diminua o tempo debaixo do chuveiro. 
Uma ducha rápida em vez de um 
banho pode economizar até 150 litros.

Adote o hábito de usar a vassoura, 
e não a mangueira, para limpar a 
calçada e o quintal da sua casa. 

Verifique a necessidade de reparos 
nos equipamentos hidrossanitários.

Reaproveite a água do segundo 
enxágue das máquinas de lavar 
roupa e louça.

Planeje as lavagens. As máquinas de lavar roupa e louça, só 
devem ser ligadas quando estiverem completamente cheias. 

Feche a torneira ao escovar 
os dentes e fazer a barba. 

Regue o jardim à noite para evitar perdas por evaporação, 
e dê preferência aos regadores, em vez da mangueira.

Não deixe transbordar a água da 
caixa-d’água, e mantenha-a tampada. 

Não jogue óleo de fritura na pia; um litro de óleo pode contaminar 
até 400 mil litros de água e é muito nocivo ao meio ambiente.  

Dicas para 
economizar água

Fonte: SustentArqui 

Outra alternativa é adaptar a válvula de descarga convencional; já 
existe um sistema chamado “dual flush”, que tem dois botões de 
acionamento e traz economia de cerca de 30% em relação aos 
modelos convencionais.

Lave a louça de maneira consciente. Limpe os restos de comida de pratos e panelas com esponja 
e sabão antes de abrir a torneira. Ensaboe tudo que tem de ser lavado e, então, abra a torneira 
novamente para novo enxágue. Utilize detergentes ecológicos, sem fosfato.

Periodicamente feche o registro e verifique se continua contando o 
relógio, para detectar vazamentos. Uma gota vazando por segundo 
são 30 litros de água desperdiçadas por dia. 

Rayani Santa Cruz e Alberto Gonçalves

No caminho da água até a 
casa do campo-grandense, ao 
abrir as torneiras, a população 
se depara com uma das me-
lhores águas tratadas do Brasil. 
É como se cada um dos cerca 
de 800 mil habitantes da cidade 
tivesse em casa uma fonte de 
água mineral. O processo so-
fisticado de saneamento e abas-
tecimento que vai levar a água 
até a torneira das residências 
envolve parte técnica, natureza 
e muitos colaboradores pre-
parados para que tudo ocorra 
perfeitamente e com qualidade. 

A gerente de alterações tra-
tamento de água e esgoto Mar-
juli Morishigue, que atua na 

Águas Guariroba desde 2016, 
explica que a qualidade da água 
é aferida desde a sua captação 
à distribuição pelas redes espa-
lhadas pela cidade. 

A gerente disse que as 
análises devem ter resultados 
dentro da legislação com ao 
menos 95% do quantitativo 
de pureza, e os resultados da 
Águas Guariroba em Campo 
Grande sempre ficam entre 
99,8% e 99,9%, ou seja, bem 
maior do que é exigido em todo 
o país. 

“A parte das análises são im-
pecáveis. Quando temos algum 
problema na qualidade, eles 
ocorrem por conta de algum 
rompimento de rede, e acon-
tece de cair algum cedimento, 

mas é rapidamente resolvido. 
Eu trabalho em 94 cidades, e 
Campo Grande é a única que em 
nenhum momento tem desvio 
de qualidade da água e também 
a única cidade que consegue 
alcançar resultados de 100% 
na pureza da água.”

A gerente explicou que na 
Capital não existe a necessi-
dade de se colocar filtro ou se 
preocupar com os níveis de 
qualidade do mineral, porque 
ela mesma ingere água direto 
da torneira. “Eu tomo direto 
da torneira porque sei da ex-
celente qualidade. E no geral 
as pessoas só têm de se atentar 
de que as caixas de água devem 
ser lavadas a cada seis meses”, 
disse Marjuli, ao destacar que 

a concessionária tem certa di-
ficuldade de explicar sobre a 
excelência, pois não existe um 
relatório completo que é divul-
gado no Brasil. “Mas temos 
plena condição de dizer, por 
meio das análises e resultados, 
que Campo Grande tem a me-
lhor água do Brasil.”

A gerente explicou que a 
água de Campo Grande não 
possui nocivos, e que análises 
são feitas a cada três meses. 
“Em Campo Grande, todas as 
partes de itens nocivos, como, 
por exemplo, o  agrotóxico, 
que é temido pela população, 
é tão baixo que o aparelho que 
utilizamos não consegue quan-
tificar. Não temos percentual 
algum de nocivos.”

Como a água chega em casa, conheça o seu caminho

Rede de esgoto e tratamento têm sua 
importância para o meio ambiente

A fase inicial é a captação 
de água, e em Campo Grande, 
isso é realizado de duas 
formas: pelos córregos Guari-
roba (34%) e Lageado (16%) e 
por poços subterrâneos (50%) 
hiperprofundos (de 57 metros 
a 350 metros de profundidade).

A gerente de tratamento 
explica que são 157 poços 
espalhados pela cidade e 10 
deles são de grande produção. 
Os dez ultrapassam o lençol 
freático porque possuem uma 
vedação e vão até o Aquífero 
Guarani [espaço entre rochas 
que acumula água], uma das 
maiores reservas de água doce 
do mundo. 

Unidades de tratamento
Dos poços, a água vai para 

uma unidade de tratamento, 
onde são dosados o cloro e o 
flúor. E a água da captação 
superficial (córregos) vai 
para a estação de tratamento 
de água, passa pelo sistema 
de coagulação, floculação e 
decantação (retiradas impu-
rezas superficiais e pesadas), 
filtragem, e adição de cloro, 
flúor e, se necessário, dosagem 
do cal para corrigir o pH da 
água.

“Essa fase de adição do 
cloro e flúor é extremamente 
importante, pois nesse pro-
cesso a gente garante a eli-
minação de bactérias, vírus 
e micro-organismos. Depois 
desse processo, nós enviamos 
para 92 reservatórios [87 pela 
cidade e cinco nas estações de 

tratamento]. Temos diversos 
cuidados e analisamos a água 
em alguns setores todos os 
dias e outros todas as se-
manas. Todas as saídas de 
reservatórios são analisadas 
para manter a qualidade”, des-
taca a gerente de tratamento.

O laboratório contém de 
equipamentos a calibradores 
e as tecnologias são utilizadas 
por uma equipe de 16 pessoas 
do reservatório à rede, 18 
pessoas do tratamento e até 
a desinfecção, e equipe de 7 
pessoas que são responsáveis 
pela análise da água captada 
dos córregos. 

 A gerente Morishigue citou 
também que, entre o deslo-
camento da água, ao passar 
pelas tubulações em direção 
às casas, existem pontos de 
controle de qualidade (caixas 
com sinal verde), onde os téc-
nicos também fazem a coleta 

para as análises. “Isso é no 
caso em que exista o rom-
pimento, ou temos de fazer 
qualquer outro reparo. Temos 
essas caixas espalhadas pela 
cidade, que são abertas pelos 
técnicos quando necessário.”

Sem crise hídrica
A gerente Marjuli Mo-

rishigue afirmou que, além da 
qualidade, a população não 
corre risco de desabasteci-
mento, pois, se a captação dos 
córregos diminui, a conces-
sionária reforça a produção 
nos poços. Enquanto, regiões 
do país vivem com falta de 
água, em razão das secas e 
também do desperdício do 
recurso natural, a Águas Gua-
riroba perfurou nove poços 
na Cidade Morena para não 
correr riscos de haver falta 
de água nas torneiras.

“A empresa está prepa-

rada para falta de abaste-
cimento. A gente já passou 
pela fase da estiagem que 
vai de agosto a setembro. 
Perfuramos nove poços para 
não haver esses problemas, 
e de fato, não sentimos a 
estiagem. Aqui, a questão da 
falta de água quando ocorre é 
muito mais atrelada à falta de 
energia elétrica do que a falta 
de produção. Temos gera-
dores, que são colocados nos 
grandes poços e a empresa de 
energia é necessária para os 
pequenos sistemas.”

Além de grande produção 
de água, Campo Grande tem 
o diferencial de ter sistema 
integrado de abastecimento, 
ou seja, se um local de cap-
tação estiver baixo, a em-
presa capta de outro.

 “Campo Grande tem um 
sistema diferenciado, onde 
conseguimos misturar a 
água. E se faltar, por exemplo, 
do sistema de poços a gente 
coloca a água bombeada de 
qualquer lugar da cidade, 
com sistema integrado. Isso 
porque nós temos a distri-
buição em redes por toda 
a cidade, que chegam di-
retamente aos cavaletes  
das pessoas.”

As residências que têm li-
gação na rede de esgoto con-
tribuem muito para o meio 
ambiente. Campo Grande tem 
todo o esgoto coletado tra-
tado, antes de ser lançado no 
Rio Anhanduí e no Córrego 
Imbirussu. A Capital possui 
duas ETEs (Estações de Trata-
mento de Esgoto), uma locali-
zada na região do Los Angeles, 
com tratamento de 900 litros 
por segundo, e a outra loca-
lizada no Imbirussu, com 120 
litros tratados por segundo.

“Todo o esgoto tratado 
atende a legislação e fazemos 
análises antes da entrada no 
rio e após a saída para ve-

rificar a eficiência do tra-
tamento. Essa checagem é 
feita nos dois rios de ma-

neira constante para que 
não influencie na qualidade 
da água”, disse a gerente.
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Divulgação/Águas Guariroba

Preservação dos córregos
A preservação dos córregos 

de captação da cidade e alter-
nativas sustentáveis para sua 
conservação são essenciais 
para manter o bom abasteci-
mento. O Córrego Guariroba, 
que é localizado na área rural 
de Campo Grande, está pre-
servado e não sofre com as-
soreamento, diferentemente 
do Córrego Lageado, onde já 
existe a sedimentação.

Para evitar problemáticas 
como redução do volume da 
água, turvamento e acúmulo 
de detritos no Lageado, a 
Águas Guariroba está lim-
pando e retirando areia do 
local a cada trimestre, como 
explica a gerente de trata-
mento. “De 2017 para trás 
tinha que limpar e tirar areia 
a cada dois anos, mas por 
conta do assoreamento temos 
que fazer a cada trimestre. O 
córrego está diminuindo em 
quantidade, e estamos reali-
zando esses cuidados.”

Uma boa maneira de con-
servar o bem natural é realizar 
investimentos em energia re-
novável, por isso a concessio-
nária aposta em contatos com 
o mercado livre de energia com 
os geradores para os poços de 

grande vazão e produtividade, 
destacou a gerente Marjuli 
Morishigue. Os serviços da 
Energisa são usados em sis-
temas menores, e a Águas 
Guariroba faz planos para 
uso de energia solar e outras 
fontes renováveis.

E a água ao sair de casa?
Sabendo que a falta de sa-

neamento básico mata cerca 
de 2 milhões de pessoas no 
mundo, e que uma em cada 
seis pessoas não tem acesso 
à água potável, Campo Grande 
também tem destaque, já que 
a cobertura da coleta e trata-
mento da rede de esgoto atinge 
80% da cidade. 

“Quando usamos a água em 
casa, temos formas de reuti-
lização desse produto. Uma 
delas é quando a água cole-
tada da chuva, por exemplo, é 
reutilizada para lavar quintal, 
molhar plantas e até lavar 
roupas. E a outra é via ligação 
de tubulações para que essa 
água pluvial volte para o rio. 
A rede de esgoto é aquela em 
que a água da pia, chuveiro 
e sanitário vão através de 
tubulações para a rede de tra-
tamento para posteriormente 
serem enviadas ao rio.”



Conta Mina

Grupo de stand 
up comedy 100% 
feminino busca 
‘seu lugar ao sol’ 
em Campo Grande
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Beatriz Magalhães

O grupo ContaMina é a primeira trupe de 
stand up feminino de Mato Grosso do Sul 
e foi formado para fortalecer a cena local, 
principalmente o humor feito por mulheres. 
Composto por três integrantes – Thayla 
Ortega, Giovanna Zottino e Raphaelle 
Machado, o grupo volta à cena amanhã no 
Teatral Grupo de Risco, com expectativa de 
lotar duas sessões.

O ContaMina nasceu de um projeto 
idealizado pelo Luciano Risalde, humorista 
sul-mato-grossense, que reunia mulheres 
para apresentarem um show de stand up, 
o Teste das Mina. De acordo com a atriz, 
comediante, e uma das integrantes do grupo, 
Giovanna Zottino, o objetivo do projeto 
coordenado por Risalde era justamente 
aumentar o envolvimento das mulheres no 
humor em Campo Grande.

“Começamos as três no Teste das Mina, 
que foi um projeto que o Luciano Risalde 
começou a fazer porque ele percebeu que 
tinham poucas meninas fazendo stand up 
e ele queria que essa cena aumentasse. 
Então ele desenvolveu esse projeto para que 
várias mulheres começassem a fazer humor, 
e foi assim que nós três começamos. Foi aí 
também que se teve a ideia de formar um 
grupo só de mulheres, que fizessem stand 
up juntas”, conta Zottino.

Humor feminino
As mulheres têm lutado para conseguir 

ocupar os espaços que querem, e a comédia 
é um deles. Zottino conta dos desafios como 
comediante, e que conquistar espaço em 
Campo Grande tem sido difícil, já que o 
grupo não consegue apoio para se manter, 
sendo necessário então que as artistas tirem 
as verbas do próprio bolso.

 “A mulher no humor, por muitas vezes, 
não foi levada a sério, foi tida como sem 

graça e sem talento. Muitas pessoas sempre 
falavam que a mulher não tinha nada a ver 
com o humor, o que reflete na sociedade. 
Aqui no nosso estado, por exemplo, na 
nossa cena local, não tem muitas mulheres 
fazendo comédia, o que é apenas um reflexo 
desse pensamento.”

Contudo o cenário vem mudando. Durante 
o show as três integrantes do ContaMina 
dividem o tempo entre 15 e 20 minutos por 
humorista, para as apresentações. No palco 
cada uma faz um humor diferente.

“Somos três mulheres diferentes, então 
nada mais certo do que cada uma falar 
sobre sua vivência. As pautas giram em 
torno do feminismo, dos perrengues da 
vida, sexualidade, família e muitos outros 
assuntos que fazem parte do nosso dia a 
dia e isso é interessante, porque o show 
se torna diverso. Isso deixa nosso humor 
muito diferente, e o jeito que a gente 
entrega nossa piada no palco também é 
diferente. O público pode, em uma mesma 
sessão, conhecer vários estilos, diferentes 
construções de piadas, interpretações e 
ângulos diferentes de uma mesma história”, 
explica Giovanna.

Influências
Giovanna Zottino explica que muitas 

mulheres são grandes influências para o humor, 
entre elas a humorista cita as comediantes 
Mhel Marrer e Bruna Louise, renomadas no 
cenário nacional.

“São tantas outras mulheres que 
desbravaram o caminho para que hoje 
possamos estar em cima de um palco 
fazendo comédia. E também outras que 
não são comediantes de stand up mas que 
são incríveis e maravilhosas como a Dercy 
Gonçalves. Que na verdade, para mim ela 
foi a primeira comediante de stand up que 
existiu. Ela fazia um show sem estar por trás 
de um personagem, contando a história dela, 
de uma forma sarcástica e engraçada, sem 
tabus e preconceitos, que nada mais é do que 
stand up. É muito importante observarmos a 
história e percebermos que, desde sempre, 
nós queremos ter esse espaço, e que somos e 
podemos ser boas nisso”, completa Giovanna.

E a cena na Capital?
O público campo-grandense tem gostado 

de ver as mulheres fazendo piadas e os 
shows estão sendo lotados. Para conseguir 

atender a demanda, maior que a esperada, 
o ContaMina abriu uma sessão extra para o 
público. “O cenário aqui em Mato Grosso do 
Sul vai crescer cada vez mais. Uma pequena 
mostra disso é o projeto do Luciano Risalde. 
Foram cerca de cinco edições e, quanto mais 
a gente fazia, mais comediantes novas iam 
entrando. O último Teste das Minas que a 
gente fez foi um sucesso, lotou o teatro. 
Fizemos com mais ou menos 12 mulheres 
apresentando, fazendo comédia no palco”, 
relembra Giovanna.

“Assim percebemos que as mulheres se 
interessam pelo humor, assistem a humor e 
querem começar a fazer. É muito realizador 
para gente ter um público que goste de ver uma 
mulher em cima do palco fazendo comédia”, 
finaliza a artista.

SERVIÇO: O evento será realizado no Teatral Grupo 
de Risco, localizado na Rua José Antônio, 2.170, 
na Vila Rosa Pires. Com dois dias, o ContaMina 
estará em cartaz no sábado (7) e no domingo (8), a 
partir das 19h30. Para mais informações é possível 
entrar em contato pelo número (67) 99205-8556 
Instagram: @contaminacomedy, @giozottino, @
araphaellemachado, @thaylachacha.

Giovanna 
Zottino

Raphaelle 
Machado

Thayla 
Ortega
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LIVRO ABERTO   

MAUS HÁBITOS     

GEPETOLÂNDIA       

QUARTA VIA          

CRIMINOSOS       

EFEITO DOMINÓ           MAUS HÁBITOS II         

PENSAMENTO DO DIA              

PINGO NO I  

LÁ E CÁ   

NA LEMBRANÇA     

FORA DE CENA     

DEMISSÃO PROIBIDA   

Nos seus 80 anos, Roberto Carlos 
despede-se do último grande tabu de 
sua vida: a abordagem sobre o aci-
dente que o fez ter uma das pernas 
amputada, atropelado por um trem, 
em junho de 1947. Tinha seis anos de 
idade. Ele já havia, uma vez ou outra, 
tocado no assunto, mas sem detalhes 
e sempre constrangido. Agora falou 
abertamente para o escritor e pro-
dutor musical Nelson Motta, 77, que 
está escrevendo o roteiro de uma série 
sobre a vida do rei da canção popular. 

O voleibolista Maurício Souza, 33, re-
solveu acionar judicialmente os apresenta-
dores Walter Casagrande, 58, e Felipe An-
dreoli, 41, por danos morais, calúnia, injúria 
e difamação. Quer ser indenizado por causa 
de declarações que o acusam de homofóbico.    

Lembram-se de Ricardo Miranda, o ex-
-funcionário do Departamento de Logística 
em Saúde do Ministério da Saúde? Aquele 
que após denunciar à CPI da Pandemia, no 
Senado, a existência de um vacinoduto na 
pasta passou a sofrer ameaças de morte e 
recorreu ao programa de proteção à teste-
munha? Pois é, ele e a família deixaram o 
Brasil e foram esconder-se em um lugar bem 
distante da Europa.  

A fábrica de fake news continua en-
chendo de dinheiro os bolsos de gente sem 
escrúpulos em MS. Maioria formada por 
figurinhas carimbadas, clientes de favores 
e sinecuras do poder público, funcionários 
fantasmas & Cia. Faz parte.   

Especialistas concluem que a candida-
tura de Sérgio Moro, 49, vai desidratar a tal 
da terceira via, almejada pelos defensores 
de Ciro Gomes (63, PDT), Hamilton Mourão 
(68, PRTB) e Rodrigo Pacheco (44, PSD). A 
conclusão tem como indutores os dados da 
recente pesquisa mostrando que a volta de 
Moro ao cenário eleitoral afetou nomes da 
chamada terceira via, que se opõem a Lula 
(76, PT) e a Bolsonaro (66, sem partido).     

Os propagadores de notícias falsas 
não têm limites. Os mais abusados 
são os que se alimentam da fábrica 
bolsonarista de fake news. Uma das 
últimas barbaridades que os bandidos 
andaram espalhando são as postagens 
atribuindo a craques famosos do fu-
tebol mundial declarações elogiosas 
ao presidente brasileiro. Salah, 29, do 
Liverpool, Immobile, 31, da Lazio, e 
Ibrahimović, 40, do Milan, estão entre 
os atacantes que desmentiram terem 
elogiado Jair Bolsonaro (sem partido) 
ao marcarem gols.   

O deputado estadual paranaense Fer-
nando Francischini (PSL) teve o seu man-
dato cassado por disseminar notícias falsas 
sobre fraudes nas urnas eletrônicas. O 
prejuízo do partido é bem maior. Com seus 
427 mil votos, Francischini, o mais votado no 
Paraná, garantiu a eleição de outros colegas 
de PSL. Três ou quatro deles, eleitos pelas 
sobras, também vão ficar sem mandato, 
assim como já havia ocorrido com outro 
parlamentar da sigla, o subtenente Everton, 
cassado por abuso de poder econômico.   

Quem conhece Fernanda Kunzler 
sabe que ela não fica quieta diante 
do abuso de poder e de autoridade, 
contudo, jamais resistiria às ordens 
dos policiais e sequer desacataria as 
autoridades. É preciso que seja escla-
recida a situação e esta responsabili-
dade é do comando da Polícia Militar.   

Não adianta ter mestrado e doutorado se 
não apreendeu a dar bom dia.   

O que é, então, é. Nessa ver-
dade se assenta o oportuno e 
esclarecedor posicionamento da 
multimídia Marilu Guimarães (70, 
MDB). Por seu relato detalhado 
nas redes sociais, quem não sabia 
agora sabe que a ex-deputada e ex-
-âncora televisiva não era apenas 
a apresentadora do programa Re-
cado, no ar durante cerca de 20 
anos e com total sucesso na TV 
Morena. Guimarães foi quem ide-
alizou, produziu e roteirizou essa 
que é uma das maiores marcas 
da história da televisão em Mato 
Grosso do Sul.   

*Textos, notas e fotos publicados nesta página 
são de responsabilidade do colunista.

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Fotos: Arquivo

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Loren-
zoni (67, DEM/RS), anunciou que o governo vai barrar 
a exigência da vacina em empresas e assinou portaria 
proibindo demissão por falta de vacina. Ele classificou 
a obrigatoriedade como “prática discriminatória”.   

A cabeleireira Sumaia Soster e a médica-veterinária 
Gizelly Bandeira. O pecuarista Luciano Sutil e a esposa, Mireli Pereira.   

Gente da gente. Euza Regina Viero e o marido, 
pecuarista, Habib Rezek Júnior.   

Áurea Maria Frezarin Rosa e o pecuarista, em Costa 
Rica, Waldeli Rosa.   

Laís Alves de Souza Bonilha, fisioterapeuta e professora 
da faculdade de Fisioterapia da UFMS, e o médico 
Marcos Bonilha.   

Alguns despreparados que vestem 
a farda da Polícia Militar seguem por 
aí fazendo e desfazendo como se não 
tivessem de prestar contas de seus 
atos. Alguns desses "reis" do pedaço 
cometeram absurdos atos de violência 
contra a atriz, produtora e educadora 
popular Fernanda Kunzler, 36, e seu 
companheiro. O relato: Sem combus-
tível, o veículo do casal parou perto de 
uma blitz policial e de um posto na ave-
nida Eduardo Elias Zahran. Enquanto 
o companheiro buscava combustível, 
os policiais fizeram abordagem nada 
convencional, que evoluiu para agres-
sões físicas a ambos. Kunzler e o na-
morado respondiam às perguntas dos 
policiais e cumpriam as exigências 
dos fardados. 

Um dos maiores intelectuais da história 
do Brasil, Rui Barbosa nasceu em 05 de 
novembro de 1849, em Salvador. Jornalista, 
escritor, político abolicionista e diplo-
mata, ele é um dos autores da primeira 
Constituição republicana (1891). Ficou 
internacionalmente famoso como a Águia 
de Haia (1907), ao representar o Brasil 
na II Conferência da Paz, na Holanda. Um 
dos fundadores da Academia Brasileira 
de Letras, Rui Barbosa só não conseguiu 
presidir o País. É dele a frase que fecha 
a coluna de hoje: “A chave misteriosa das 
desgraças que nos afligem é esta e só esta, 
a ignorância popular, mãe da servilidade 
e da miséria”. Em tempo: Rui Barbosa 
morreu em 1º de março de 1923, em Petró-
polis, no Rio de Janeiro.   
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Solidariedade

Fim de ano

Super-heróis “invadem” 
hospital e fazem a 
alegria de pacientes 

Papai-Noel 
chega de City 
Tour, marcando 
a chegada das 
festividades
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Foi no dia 6 de novembro de 1975 que 
a banda inglesa de punk rock Sex Pistols 
fez sua primeira apresentação em Lon-
dres, no St. Martin’s Art College. O show 
foi um fiasco, já que a banda não estava 
preparada para tocar (aliás, nem sabia 
tocar direito). Começava ali um movi-
mento que iria mudar a música e colocar 
o nome dos Sex Pistols na história, apesar 
da meteórica e desajustada carreira do 
grupo.

A banda era formada originalmente 
pelo vocalista Johnny Rotten no vocal, o 
guitarrista Steve Jones, o baterista Paul 
Cook e o baixista Glen Matlock, sob a con-
dução do empresário Malcolm McLaren. 
Em 1977, Matlock foi substituído por 
Sid Vicious, que era o melhor amigo de 
Rotten. Vicious não sabia tocar, mas sua 
atitude autodestrutiva e sua personali-
dade deram ao grupo o toque final. Ele 
morreu de overdose de heroína aos 21 
anos, no dia 2 de fevereiro de 1979.

Johnny Rotten falaria mais tarde que 
o principal objetivo da formação dos Sex 
Pistols era acabar com o rock. Na época, 
o gênero era dominado por grupos de rock 
progressivo, cujas pretensiosas compo-
sições, ocupando um lado inteiro de um 
LP, se amadas por hippies trintões, não 
diziam nada aos rebeldes niilistas que 
andavam com camisetas dizendo “Eu 
odeio Pink Floyd”. Na verdade, quando 
os Pistols perceberam que estavam se 
tornando uma modinha dentro do próprio 
rock, eles se dispersaram.

O início do fim do mundo
A grande trapaça do rock’n’roll começou 

na SEX, uma butique que vendia roupas 
de couro, trajes sadomasoquistas, peças 
fechadas por alfinetes de segurança e ou-
tras extravagâncias que faziam a cabeça 
dos jovens que vagabundeavam por aquele 
ponto da King’s Road, em Londres. E ouviam 
o punk americano.

A loja pertencia a Malcolm McLaren e 
sua namorada, a estilista Vivienne Wes-
twood. Marqueteiro que só, o empresário 
viu ali uma oportunidade de ouro para 
expandir os negócios. Era toda uma moda 
a conquistar o mundo. E muitos milhões a 
serem feitos. Malcolm beirava os 30 anos, 
quando visitou Nova York e retornou cheio 
de ideias, após uma experiência fracassada 
como empresário dos New York Dolls, outra 
banda proto-punk. Foi em 1977 que o re-
pórter Charles M. Young, da revista “Rolling 
Stone” americana, foi incumbido de mostrar 
ao mundo o que eram os Sex Pistols; ele foi 
em Wolver Hampton, um bairro industrial 
podrão londrino, para assistir a um show. 
A plateia fazia o pogo (uma invenção de 
Vicious), que era uma forma desajeitada 
e violenta de dançar, pulando no lugar e 
trombando com quem estivesse por perto.

Do nada, os fãs saíam na porrada entre 
si. Enquanto o som se tornava cada vez 
menos inteligível, o pogo ficava também 
mais violento. Naquela noite, o público 
pisoteou os fios, quebrou alto-falantes e 
derrubou equipamentos eletrônicos. Entre 
um e outro desajeitado acorde de sua gui-

tarra desafinada de propósito, Steve Jones 
direcionava cuspidas para a plateia.

Afiado como navalha de barbeiro, Young 
escreveu uma brilhante crítica sobre os 
Pistols e eles ganharam o mundo. Eis um 
trecho: “O baixo de Sid Vicious é energético 
e sem sutileza. Ele está acordado há dois 
dias, e tenta tirar um cochilo entre um lick 
e outro. Ainda ostentando sua camiseta com 
a suástica, Rotten é o artista mais cativante 
que já vi. Ele não faz muita coisa além de 
rosnar curvado no palco; são os olhos que 
matam. Eles não perfuram, espancam. 
Vários roadies grandalhões se juntam aos 
seguranças para formar uma parede sólida 
em frente da banda. Rotten está oculto por 
ela, por isso sobe em cima [sic] de um re-
torno, se pendura no teto com uma mão e 
segura o microfone com a outra”.

No dia em que a matéria saiu nas bancas, 
os quatro jovens ingleses suburbanos tor-
naram-se um fenômeno da história do rock. 
Porém, como tudo que é bom dura pouco, 
a carreira dos Sex Pistols foi marcada por 
confusão, controvérsias e geralmente seus 
shows acabavam em pancadaria. Em 1977, 
o polêmico single “God Save the Queen”, lan-
çado justamente no ano do Jubileu de Prata 
da Rainha, atacava o conformismo social e a 
submissão à monarquia. Com apenas quatro 
singles e um álbum de estúdio, “Never Mind 
the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”, a curta 
vida da banda chegou ao fim em 1978, após 
uma desastrosa turnê pelos Estados Unidos. 
Há 46 anos os  Sex Pistols faziam o primeiro 
show de sua meteórica carreira.

Marcelo   Rezende

Há 46 anos os Sex Pistols faziam Há 46 anos os Sex Pistols faziam 
o primeiro show em Londreso primeiro show em Londres

Reprodução

Marcelo Rezende

O clima natalino  já começa 
a tomar conta da Capital e, 
para tornar as celebrações 
ainda mais especiais, o Shop-
ping Campo Grande anuncia 
o lançamento das atrações do 
espaço decorado e da chegada 
do “Bom Velhinho” amanhã (6). 
Com o tema Carrossel Encan-
tado de Natal, a praça central 
contará com brincadeiras, além 
da presença do Papai-Noel para 
tirar fotos com a criançada. 
Outra novidade é a promoção 
de Natal que irá sortear um 
Creta zero-km para os clientes 
do empreendimento.

A presença tão aguardada 
do Papai-Noel marca a inau-
guração das atividades nata-
linas. O “Bom Velhinho” vai 
passear pelas ruas da Capital 
direto do City Tour. A parceria 
com a Sectur (Secretaria de 
Cultura de Campo Grande) 
e do FAC (Fundo de Apoio 
à Comunidade) irá propor-
cionar um passeio especial 
para crianças carentes aten-
didas pelo projeto Descubra 
Campo Grande com City Tour, 
que vão acompanhar o Papai-
-Noel em toda a trajetória, até 
a chegada ao Shopping Campo 
Grande, às 10h.

“Esse é um momento que 
todos aguardávamos, porque 
marca o retorno das celebra-

A ação é uma parceria entre 
a Liga do Bem e a Unimed 
Campo Grande. 

Super-heróis e diversos 
personagens que fazem parte 
do imaginário popular “in-
vadiram” o Hospital Unimed 
Campo Grande e visitaram 
pacientes, de todas as idades, 
que estavam internados ou 
recebendo cuidados no Pronto 
Atendimento Pediátrico. A 
ação foi realizada seguindo 
todos os protocolos de biosse-
gurança.  

A ação faz parte de uma 
parceria entre a Liga do Bem 
e a Unimed CG, que uniram 
forças em prol da saúde de 
pacientes da cooperativa. Todo 
mês, os super-heróis farão vi-
sitas às alas do hospital para 
alegrar todos que precisam de 
cuidados. Essa foi a primeira 
visita que a liga fez em um 
hospital após quase um ano. 

Visivelmente encantados, 
os pequenos foram os pri-
meiros a ter contato com os 
heróis. Patrícia Corrêa de Luz 
Almeida é mãe do pequeno 
Nathan Corrêa de Almeida, de 
2 anos, que estava internado 
já há 20 dias e, segundo ela, 
ao ver os personagens tem 
certeza de que isso melhorou o 
período de internação do filho.  

“Essa foi a oitava inter-
nação dele, que durou 20 dias. 
O Nathan tem encefalopatia 
necrotizante aguda pós-viral. 
Ele ficou bem sério com a 
visita, mas não chorou, nem 
se assustou, mas eu sei que 
gostou. Depois que saíram do 
quarto conversei com ele e ele 
ficou sorrindo, por isso tenho 
certeza de que gostou. Do jeito 
dele, ele entendeu que era algo 
diferente do que ele já tinha 
visto. Nós adultos também gos-
tamos muito”, relata Patrícia.   

Já Dariane Tieppo Rossi, 
mãe de Lucas Rossi Peralta, 

de 4 anos, disse que o mo-
mento foi necessário. “É 
muito legal ver esse trabalho 
e isso é muito importante 
para as crianças, porque dá 
um ânimo nelas, um gás. 
O Lucas ficou muito feliz, 
faceiro, ele gosta demais de 
super-heróis e isso o deixou 
extasiado”, completa. 

Marcando vidas
Coordenador administra-

tivo da Unimed CG, Noriman 
Brandão Netto conta que du-
rante a visita ouviu muitos 
depoimentos emocionados. 
“Em nome da nossa coopera-
tiva agradeço demais a visita 
da Liga do Bem, principal-
mente neste momento depois 
de tudo que já passamos com 
a pandemia da COVID-19. Ouvi 
todos os depoimentos de quem 
estava internado e isso marcou 
muito a vida deles”, diz.  

Durante a ação uma cena 
pegou todos de surpresa e 
não teve quem conseguisse 
segurar a emoção. Quando 
os heróis estavam encami-
nhando-se para outro andar 
do hospital, profissionais da 
saúde que dão atendimento à 
ala COVID-19 acenaram para 
eles e, de longe, foi possível 
registrar o momento. Isso só 
aconteceu porque o Hospital 
Unimed CG foi planejado e 
construído com paredes de 
vidro entres os andares, o 
que permite ter uma visão 
panorâmica de toda a unidade 
hospitalar.  

A ideia, inicialmente, era 
alegrar o dia dos pequenos, 
mas o sucesso foi tão grande 
que a presença dos heróis 
fez também a felicidade dos 
adultos, idosos e, claro, dos 
profissionais da saúde, que 
trabalham incansavelmente 
para garantir a saúde e o bem-
-estar dos pacientes. 

ções, seguindo, claro, todos 
os cuidados de biossegurança 
para clientes e colaboradores. 
Todo o espaço e a chegada 
do Papai-Noel foram pensados 
para trazer a magia e en-
canto ainda mais presente 
nessa época do ano”, afirma 

a gerente de Marketing do 
Shopping Campo Grande, Ana 
Paula Faustino. Para com-
pletar a beleza do Natal, toda 
a fachada do shopping contará 
com iluminação temática a 
partir de sábado.

No Carrossel Encantado 

de Natal, todas as crianças 
poderão se divertir, já que o 
espaço contempla assento 
adaptado para PNEs (pessoas 
com necessidades especiais), 
além de muitos brinquedos 
como gira-gira, cavalinhos, e 
tirar fotos em todo o ambiente 

decorado. No espaço, Papai-
-Noel também estará presente 
para tirar fotos e eternizar o 
momento com a família e os 
amigos. Um trono exclusivo 
para pets também fará parte do 
espaço para fotos com o Noel.

Para completar, o Shopping 

Campo Grande inicia, no dia 
16, a promoção de Natal com 
troca de cupons para sorteio 
de um veículo Creta zero-qui-
lômetro. A cada R$ 800 em 
compras, o cliente poderá con-
correr ao sorteio que acontece 
dia 4 de janeiro.
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Fotos: Divulgação

O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 04/11

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Sextou, meu bem, mas a manhã pode trazer alguns 
desafios e é bom não baixar a guarda! A relação com 
os amigos pode sofrer um abalo e há risco até de 
rompimento; ainda bem que logo as coisas melhoram 
e novidades e mudanças prometem trazer um ar mais 
alegre ao seu coração. Bom momento para se envolver 
em projetos novos e sair da sua zona de segurança.

Logo cedo, Vênus se muda para Capricórnio e promete 
animar as coisas no romance. Quem está sonhando com 
um amor novinho em folha pode ter uma boa surpresa, 
especialmente em uma viagem ou em contato com 
alguém de outra cidade. Já no trabalho, agir em equipe 
aumenta suas chances de agarrar novas oportunidades. 
Inspire, respire e não pire!

Você vai precisar de foco, fé e café pra dar conta de todo 
o trampo que deve cair no seu colo nesta sexta, Gêmeos! 
Será mais fácil atingir as metas que precisa alcançar 
e evitar problemas se não ficar sonhando acordada/o, 
especialmente na parte da manhã. Priorize as tarefas de 
rotina e que não dependem da colaboração de outras 
pessoas.

Sextou, Câncer, e vai sobrar criatividade e boas ideias 
para dar conta de qualquer perrengue no trabalho. 
Mas saiba que foco e dedicação são o segredo para o 
sucesso, tá? E à noite, a saúde talvez exija um pouco 
mais de disciplina da sua parte, mas conta com 
excelentes energias. Mercúrio está de mudança para o 
seu paraíso astral e você vai dar um show!

Bom-senso e tarefas de rotina ganham destaque nesta 
sexta, meu cristalzinho. Mudanças em casa, ou em 
assuntos ligados à família, ganham destaque e podem 
até surpreender. Há até boas chances de se dar bem em 
apostas ou sorteios, e Mercúrio também promete animar 
a relação com a família: aproveite para entrar em contato 
com todo mundo e matar a saudade.

Você estará mais comunicativo/a do que o normal 
nesta sexta, Virgem, e pode tirar proveito disso para 
fazer contatos profissionais, ganhar protagonismo numa 
reunião ou até dar uma sondada por aí atrás de um 
novo emprego. Só não se esqueça de manter o foco nas 
tarefas para não dizer mais do que deve!  Fofocas no 
serviço podem virar uma dor de cabeça mais tarde.

Sextou, meu bem, e há ótimas chances de ganhar 
dinheiro hoje, por isso, aposte no trio fé, foco e café 
logo cedo. Pena que o dinheiro não cai do céu e vai 
depender do seu esforço, mas esconder o cartão 
de crédito e cortar alguns gastos com besteiras, por 
exemplo, ajuda mais do que você imagina! Vênus 
avisa que terá o apoio da família em tudo!

Você vai contar com boas energias para resolver 
alguns assuntos pessoais hoje. Logo cedo, pode até 
contar com a sorte — se jogue em todos os sorteios 
e promoções das redes sociais! Vênus está de 
mudança para Capricórnio e ressalta sua habilidade 
para conhecer gente nova e se comunicar de maneira 
mais eficiente.

Nesta sexta, peça uma ajuda para alguém da família 
se achar que não vai dar conta de tudo sozinho, Sagita. 
A Lua também deve destacar seu lado mais intuitivo e 
desconfiado, o que nem sempre é algo ruim. Já Vênus 
promete dar uma reforçada nas finanças, por isso, preste 
atenção nas boas oportunidades caídas do céu. À noite, 
a Lua entra em seu signo e destaca seu lado confiante!

Vênus está de mudança para o seu signo logo cedo, 
sinal de que as coisas devem correr com mais facilidade 
nesta sexta. As amizades seguem protegidas e você 
pode contar com o pessoal para o que precisar. No 
serviço, vai ser mais fácil manter a paz com todo mundo, 
e é um bom momento para unir esforços e melhorar a 
produtividade, sem cobranças e brigas, no melhor estilo.

Sextou, Aquário, e sua ambição estará batendo no teto 
hoje! Você não vai poupar esforços para atingir metas 
mais altas, impressionar clientes, colegas e até a chefia. 
Fé no Pai que agora vai! Pela manhã, porém, é melhor 
policiar suas atitudes e conversas para não entrar em 
atrito com a chefia. Diplomacia será a chave para o 
sucesso, ok?

Pode comemorar, Peixes! Seus interesses ganham uma 
blindagem dos astros ao longo do dia e você vai alimentar 
grandes sonhos. Vênus indica que deve se divertir com os 
amigos — se precisar de ajuda ou apoio, o pessoal estará 
ao seu lado para o que der e vier! À noite, a Lua entra em 
Sagitário, e será preciso mais cuidado com sua imagem se 
quiser causar boa impressão, inclusive na conquista.

Telinha

O Clone
Globo 15h30

Império
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Antônia não confronta Aníbal na festa de 
Natal. Lígia se espanta quando Maria Pia lhe 
conta que gerou uma criança para Eric. Antônia 
confessa a Júlio que não consegue mais lutar 
contra o amor que sente pelo rapaz. Maria Pia 
pede ao pai que consiga uma autorização para 
que ela visite Malagueta na noite de Natal. Ag-
naldo e Sandra Helena se reconciliam. Douglas 
dá uma bicicleta para Gabriel, que confessa ao 
pai que o ama. Aníbal depõe na delegacia. Sandra 
Helena estranha o fato de Aníbal nunca ter men-
cionado à família que foi motorista de Lígia.

Latiffa se indispõe com Nazira, que sugere a 
Mohamed que procure outra esposa que lhe dê 
filhos. Albieri monta um quarto para o afilhado em 
sua casa, o que incomoda tanto à Deusa quanto à 
Edna. Leônidas pede que Lucas vá ao Marrocos 
e Maysa avisa que vai junto. Jade escuta quando 
Ali comenta que Lucas está chegando. Ali con-
versa com Jade sobre as penas previstas para o 
adultério, deixando-a impressionada. Manda que 
Zoraide fique de olho na sobrinha todo o tempo 
em que Lucas estiver no Marrocos. 

Dolores se revolta contra Pilar. Tonico expulsa 
Pilar e Luísa de sua casa. Pedro comenta com 
Gastão e Augusto sobre as ameaças de Solano 
Lopez. Isabel e Leopoldina afirmam que sentirão 
falta uma da outra após seus casamentos. Tonico 
beija Zayla à força, e a moça afirma que ama 
Samuel. Luísa confessa seu amor por Pedro a 
Dumas. Lupita ameaça contar a verdade sobre 
os imóveis de Vitória, caso Quinzinho não beije 
Lota. Dolores questiona Pilar sobre Samuel. A 
mãe de Augusto não autoriza seu casamento 
com Leopoldina.

Lobão prende Karina e diz que vai brigar com 
Pedro. Delma termina seu namoro com Nando. Sol 
discute com Pedro. Karina encontra o celular de 
Lobão, mas não consegue desbloquear o aparelho. 
Lobão obriga Pedro a entrar em seu carro. Mari vê 
Jeff cuidar de Joaquim. Gael exige que Bianca lhe 
consiga um novo disfarce. Karina manda Pedro ir 
embora da casa de Lobão. Dandara vê Gael sair 
disfarçado de casa e desconfia. Lincoln alerta 
Marcelo que Roberta pensa em engravidar. Lobão 
percebe que Gael tenta se aproximar de Karina e 
obriga a adolescente a destratar o pai.

Delegado Peixoto tenta verificar a denúncia 
contra Flávio para prender em flagrante o homem. 
Dulce Maria chora ao lembrar da mãe. Cecília 
conta para Tia Perucas que anda em dúvida 
quanto a vida religiosa. Estefânia comemora e diz 
que Gustavo terá chance. Cecília encontra uma 
casa para sua irmã morar. Cecília agradece Tia 
Perucas e Gustavo. Dulce Maria pede para que 
Cecília almoce com eles. Fabiana conta para as 
irmãs que irão participar de um concurso de coral, 
mas que falta contar para a Madre Superiora.

Capítulo não divulgado pela emissora.

Novelas Novelas Novelas 

Marcelo Serrado e Milhem Cortaz posam com os 
diretores Fernando Sanches e Afonso Poyart nos 
bastidores de “Galeria Futuro”, que estreia nos cinemas 
no dia 18 de novembro. A comédia emenda uma história 
inusitada sobre o encontro do passado com o futuro.

Marcelo Serrado e Milhem Cortaz 
estrelam o filme ‘Galeria Futuro’, 
uma comédia sobre amizade

Vista na série ‘Segunda Chamada’, Jeniffer Dias vai interpretar cantora em ‘Rensga Hits!’

O ator Pedro Truszko participa de reality 
que seleciona novo humorista para o 
grupo Porta dos Fundos: ‘Tem sido ótimo’

Vista atualmente na série “Segunda Chamada”, do Globoplay, Jeniffer Dias também está gravando a nova produção da plataforma, “Rensga 
Hits!”. Na série, ela interpreta uma cantora que forma uma dupla com o irmão gêmeo. “Está sendo uma delícia trabalhar com música, que eu 
amo”, conta a atriz, que em “Segunda Chamada” interpreta Antônia, jovem moradora de uma comunidade que trabalha como entregadora de 
delivery durante o dia e estuda à noite: “Fico feliz demais com todas as mensagens que recebo sobre ela. Mas o que faz meu coração transbordar 
mesmo é receber um retorno de professores falando sobre o quanto a série é necessária”.

Um dos participantes do 
reality “Futuro Ex-Porta”, 
Pedro Truszko fala sobre a 
repercussão da atração, que vai 
escolher um novo integrante 
para o grupo Porta dos Fundos. 
“Achei que seria visto como um 
cara descolado, mas descobri 
que sou um suricate de bigode. 
É o que dá participar de um 
reality do Porta. A repercussão 
tem sido ótima. Novas pessoas 
estão conhecendo meu trabalho 
e muita gente da área tem me 
procurado”, diz.
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

RECEBEU SEU JORNAL? Se você, assinante, não recebeu seu jornal até as 8 horas, favor entrar em contato com o setor de circulação do 
jornal O Estado até as 10 horas, para que possamos repor a entrega: 3345-9002

APARTAMENTO ALUGO
Aluguel de apto: 3 quartos, 
sendo 1 suíte c/ sacada. 
Corredor, cômodos gran-
des. Sala de 2 ambientes, 
Cozinha de 2 de 2 ambien-
tes. Dispensa e área de 
serviço. 1 vaga de estacio-
namento. Em Condomínio 
Fechado. Valor do Aluguel 
R$ 800,00. Incluso IPTU 
e condomínio. Residencial 
nova esperança. (TIJUCA)  
Falar (67) 99972-9158

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

L154 – Av Mato Grosso, 
1290 A91 – 137,14m² – 
sala/sacada, apt/ae, 2Q (1/
AE), BH/ae, coz/ae, AS/ae, 
BE, gar.          LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

L259 - AV Mq De Pombal, 
2005  – 52,73m² - Sala, 2 
Quarto, Banheiro, Cozinha, 
Área De Serviço, Garagem, 
Quadra Poliesportiva LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

L039A - AV Afonso Pena 
– 142,03m² - Sala, 3 Dor-
mitórios Sendo Um Apar-
tamento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae), Banheiro, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegiada. 
Possui Ampla Sala De Es-
tar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Servi-
ço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização.   
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do Rio 
Branco,135  – Sala De Estar 
C/ Ar Condicionado, Cozi-
nha C/ Armarios, Uma Suite 
Com Armarios E Ar Condi-
cionado, Dois Quartos Com 
Armários (UM COM AR 
CONDICIONADO), BH/ae, 
sacada, 2 VAGAS garagem  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

S. FRANCISCO    
L030 - – R Julio Dittmar, 
437 C1 – AC:70,40m² - 
T182,25² - sala/coz, Quar-
to, BH social ,  AS, varan-
da,  gar, quintal LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

GIOCONDO ORSI
L445 - R GENEBRA, 126 
- AC:184,65 - AT:369,62 
- Sala estar, sala jantar, la-
vabo, uma suite/ae e dois 
quartos (um com ae), ba-
nheiro social, cozinha/ae, 
área de serviço, dependên-
cia para empregado (quarto 
e banheiro), churrasqueira, 
duas varandas, ampla ga-
ragem, cerca eletrica. em 
frente à praça. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 -  
3321-9131  

STO AMARO 
L420 – R Betânia, 265 – 
85,18m² - sala, 2Q, BH, 
coz, AS, varanda, garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

L709 - Av Trinta e três, 229 
- 105,52M² - T164,23M² 
- sala, apto, 2Q, BH, coz, 
AS, CQ, gar LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

VILA ALBA                
L047A – R Silveira Mar-
tins, 14 – 219,44m² – sala, 
2Qts, BH, coz, AS, DE, BE, 
edícula, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

CEL ANTONINO
L703 – R Rogélio Casal Ca-
minha, 870 – AC:52,24m² 
- AT320m² - sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae sob pia, 
AS, 2 garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131  

AMAMBAI       
L043 – Av Dq de Caxias, 
160 térreo – 165,07m² 
– sala, apto, 2Qts, BH, 
copa, cozinha, AS, BE, va-
randa, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

NOVA LIMA
L588 - R Silverio faus-
tino, 1160 - ac:164,78 
- at:360m² - ampla sala 
de estar,  sala de jantar c/ 
balcão, uma suite e dois 
quartos, banheiro social, 
cozinha/ae pia, área de ser-
viço coberta, amplo quin-
tal, garagem. edícula com 
sala/cozinha, dois quartos, 
banheiro social, área de 
serviço externa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

L046 - AV Duque de caxias, 
154. sala de estar/jantar, 3 
quartos, 2 banheiros, copa/
cozinha, dependência para 
empregado (quarto e ba-
nheiro), garagem.  LORIDA-
NI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL
L714 -  Av Trinta e três, 
239 – Centro – 99,90m² - 
T156,17m²  – sala de estar 
e jantar, cozinha, aparta-
mento (quarto c/ bh), 2 
quartos, banheiro social, 
área de serviço, churras-
queira, garagem 2 vagas. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

MONTE CASTELO 

 L584 – RFranjinha, 423 – 
Resid. Figueira Ii – 63,05m² 
– T189,94 – Sala Estar, Co-
zinha C/Ae Sob Pia, Apto, 
2qts, Bh, As, Churrasq, 
2 Vagas Estac LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

MONTE CASTELO 
L527 - Casa em condomí-
nio fechado com sala, 2 
Quartos, Banheiro social, 
cozinha, área de serviço, 
estacionamento. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

CEL ANTONINO 
L705 – R Rogélio Casal 
Caminha, 880 – 52,24m² - 
T320m² -  sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae, AS, gar 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

L520– R. Simplício Masca-
renhas, 190 –AC 88,19m 
–AT 360,00  – Possui salão 
comercial c/ bh, e casa 
com sala, suite e  dois 
Quartos, BH, cozinha, AS, 
quintal, garagem. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   

AMAMBAI  
L039D– Av Madri, 15 
loja 03 – 46,48m² – sala, 
copa, banheiro. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

CENTRO 
L027 - R Pedro Celestino, 
1104 – Sub Esquina Av 
Afonso Pena -  1.762,50m2 
– Predio Comercial Com 
Cinco Pavimentos. Ampla 
Garagem Privativa. LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

L506 -   R 13 de junho, 
1431  – 87,60m² - T180m²  
– 6 salas, 2BH, coz, AS, de-
pósito.  Esquina. Com infra 
estrutura para Pet Shop LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

L310 - R 13 DE MAIO, Entre 
Afonso Pena E Barão Do 
Rio Branco – 207m²-  Sa-
lão Principal , 6 Salas C/ 
Divisórias,  2 Bh, Ar Con-
dicionado, Copa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

AMAMBAÍ 
L345 - R Barão Do Rio 
Branco – 26,43m² - Sala, 
C/ Banheiro LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

RES MTE CASTELO 
L018 – 78,21m²-  Apar-
tamento Terreo. Sala C/ 
Sacada, 2 Quartos (1 C/ 
Armario), Banheiro Social, 
Cozinha C/ Armarios, Área 
De Serviço, Garagem  LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

ED SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. Localização 
Privilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite E 2 
Quartos, Todos Com Armá-
rios, Banheiro Social, Cozi-
nha Planejada, Área De Ser-
viço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131 

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

Sala, 2 quartos/ae, banheiro 
social, cozinha/ae, area ser-
viço/ae, dependência para 
empregado (quarto e ba-
nheiro), garagem.LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

ED DONA NETA – 
CENTRO

AV Afonso Pena – 142,03m² 
- Sala, 3 Dormitórios Sendo 
Um Apartamento/Ae E Dois 
Quartos (um C/Ae),  Ba-
nheiro, Cozinha/Ae, Área De 
Serviço, Quarto Empregado, 
Banheiro De Serviço LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

L154 – Av Mato Grosso, 
1290 A91 – 137,14m² – 
sala/sacada, apt/ae, 2Q (1/
AE), BH/ae, coz/ae, AS/ae, 
BE, gar.          LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

ED DONA NETA REFOR-
MADO

Sala, 2 quartos (um com 
ae), banheiro social, cozi-
nha, area serviço, depen-
dência para empregado 
(quarto e banheiro), gara-
gem. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

INVESTIMENTO: Com Ren-
da De Aluguel. Residencial 
Com Elevador. Excelente 
Localização. Av Fernan-
do C Costa Próximo Univ 
Anhanguera. Ampla Sala 
De Estar/Jantar Com Saca-
da, Três Dormitórios Sendo 
Uma Suite Com Armario E 
Sacada, Dois Quartos (um 
C/ Ae),  Bh/Ae, Cozinha/
Ae, Banheiro Serviço, As, 
Gar, Area Lazer Completa. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

Na rua Artur Pires Nº 245 
Jardim Los Angeles , área 
construída 350 m² ,2 terre-
no de 455 metros .Valor 290 
mil . Aceito gado , carro, ter-
reno ou  40% em dinheiro,  
e  o resto a negociar com 
proprietário . F: 99994-2994

NOVA LIMA C/ EDÍCULA
AT:360M² AC: 164,78M². 
Ampla sala de estar,  sala de 
jantar c/ balcão, uma suite 
e dois quartos, banheiro 
social, cozinha/ae pia, área 
de serviço coberta, amplo 
quintal, garagem. Edícula 
com sala/cozinha, dois 
quartos, banheiro social, 
área de serviço externa. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo ter-
reno (at: 364,50m²), com 
entradas totalmente indivi-
dualizadas. cada casa pos-
sui um quarto, sala/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, varanda/garagem 
e amplo quintal. uma das 
casas encontra-se alugada  
(com renda de aluguel).LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 
135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

VILA ALBA - ESQUINA
L080 - R Palomar - exce-
lente casa em esquina com 
sala de estar, 3 quartos, 
banheiro social, ampla co-
zinha com jantar (mesmo 
ambiente ext.), Varanda, 
área de serviço e garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo 
Terreno (660m²). Possui 
Hall Social, Duas Salas de 
Estar, Sala de Jantar, 6 Dor-
mitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh), 
2 Quartos (Um Com Ae), 
Duas Cozinhas Com Ar-
mários (Interna E Externa), 
Despensa, Área de Serviço, 
Varanda, Churrasqueira, 
Jardim, Amplo Espaço Ex-
terno, Vaga de Garagem e 
Amplo Espaço Para Esta-
cionamento, Portão Eletrô-
nico e Interfone. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

CHAPADÃO DO SUL
L714 -  Av Trinta e três, 
239 – Centro – 99,90m² - 
T156,17m²  – sala de estar 
e jantar, cozinha, aparta-
mento (quarto c/ bh), 2 
quartos, banheiro social, 
área de serviço, churras-
queira, garagem 2 vagas. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

TV MORENA - 210MIL
L710 - 88,23M² - Sala De 
Estar/Jantar, Lavabo, Co-
zinha. 2 Quartos, Banheiro 
Social, Cozinha, Área De 
Serviço, Garagem. LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

B PIONEIROS
Excelente Área No Bairro 
Pioneiros C/ 12.900m². LO-
RIDANI MARTINS - CRECI 
1851 - 3321-9131 

JD DAS REGINAS
390M². 13x30. ASFALTO. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131 

CENTRO
Salas Comerciais Em Pré-
dio Comercial Com Exce-
lente Localização Na Rua 
Pedro Celestino Sub Esqui-
na Com Av Afonso Pena. 
Dois Andares Disponíveis. 
LORIDANI MARTINS - CRE-
CI 1851 - 3321-9131

B AMAMBAÍ 
 Sala Com Banheiro Na An-
tiga Rodoviária.  LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 - 
3321-9131 

CLASSIC LIFE 
CLASSIC LIFE 2009 2009 
PRATA 74850 HTJ1660 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

ONIZ JOY 
Oniz Joy 1.0, completo, cor 
prata, ano 2019/2019, Va-
lor R$ 49.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

GM – CHEVROLET
GM Chevrolet, 6000, com 
baú, 199/1995, Vermelha, 
Valor R$ 49.800,00.  Ave-
nida Bandeirantes, 2796, 
(67) 99981-8686/3385-
2674. Email:     mmincaro-
ne@terra.com.br

COBALT 1.4 LTZ
COBALT 1.4 LTZ 2013 2014 
PRATA 145601 NSD9433 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

COBALT LTZ 1.8 8V FLEX 
AUT. 2018 2018 BRAN-
CO 68076 QNV8217 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 2017 
2018 PRATA 34531 
PZU3149 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

CAPTIVA SPORT 2.4 2013 
2014 BRANCO 87637 
OOH1314 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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GRAND SIENA
Grand Siena essence 1.6 
16v Dualoic, completo, 
2013/2014, prata, valor 
R$ 37.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br.

STRADA FREEDOM
Strada Freedom 1.4 C.D., 
2019/2020, Prata, 3 por-
tas, completa, Valor R$ 
77.500,00    Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

 STRADA HARD 
WORKING

Strada Hard Working 1.4 
C.D., 3 portas, comple-
ta 2016/2016, valor R$ 
62.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

ARGO DRIVE 1.0 6V
ARGO DRIVE 1.0 6V 
FLEX 2019 2020 BRAN-
CO 24607 QUQ3264 Flex   
TECA  AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

IDEA ALTRACLIVE
Idea Altraclive 1.4, 
2011/2012, preta, com-
pleta,  valor R$ 28.900,00, 
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.
br.

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 
16V  7L 2019 2020 PRA-
TA 26123 QUN9797 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PALIO 1.0 FIRE
PALIO 1.0 FIRE FLEX 4PTS 
2015 2015 PRETO 132214 
QBP5669 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

STRADA HD WK CE E 2019 
2020 BRANCO 33214 
QUB6434 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

ARGO 1.0 FIREFLY
ARGO 1.0 FIREFLY FLEX 
DRIVE MANUAL 2018 2019 
CINZA 41717 QPP2722 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

RANGER XL
Ranger XL 2.2TDCi 2TDCi 
16v C.D., Completa, Manu-
al, 2014/2014, Prata, Valor 
R$ 92.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 40649 QUD7509 
Flex  TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2018 2019 
BRANCO 47584 QOZ8615 
Flexa   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

ECOSPORT XLT 
EcoSport XLT 2.0 16 v. 
2010/2011, Automáti-
ca, completa, valor R$ 
36.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email: mmincarone@terra.
com.br

ECOSPORT SE 1.6
ECOSPORT SE 1.6 16V 
FLEX 2017 2017 BRAN-
CO 35000 QAE8922 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

EcoSport XLT Freestyle 
1.6, Completa, 2010/2011, 
Preta, Valor R$ 32.800,00.   
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:     
mmincarone@terra.com.br 

JEEP 1973
JEEP  1973 VERDE 1035 
HQT6035 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA 2012 2013 PRETO
KA 2012 2013 PRETO 
80734 NRH9939 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FUSION 2.5 2010 2010 
FUSION 2.5 2010 2010 
PRATA 130704 NRF6879 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIESTA 1.5 S
FIESTA 1.5 S 2014 2015 
PRETO 93639 OOL9381 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 46465 QUP3274 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

KA + 1.0 SE 12V FLEX
KA + 1.0 SE 12V FLEX 4P 
MANUAL 2019 2020 PRA-
TA 52596 QUA6305 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

KA + SE 1.5 MEC. 2016 
2017 BRANCO 73802 
QAD4607 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FUSION SEL 2.0 
FUSION SEL 2.0 ECOBO. 
16V 248CV AUT. 2018 
2018 BRANCO 47364 
QPF9382 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIESTA 2013 2014
FIESTA 2013 2014 AZUL 
87878 BSB8612 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FOCUS 1.6 2005 2005
FOCUS 1.6 2005 2005 
PRATA 112914 DJO3095 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

KA SE AT 1.5 
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 29035 
QQH4762 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

FIESTA 1.0 ROCAM
FIESTA 1.0 ROCAM SE 8V 
FLEX 4P MANUAL 2010 
2010 BRANCO 71634 
HTV1067 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE AT 1.5 HA C
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 26873 
QQH9165 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FOCUS TITANIUM 2.0
FOCUS TITANIUM 2.0 16V 
2015 2016 PRETO 36000 
OOS7335 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

VOYAGE TRENDINE
Voyage Trendine 1.6, Com-
pleto, Ano 2016/20217, 
Branca, Valor R$ 
45.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
CINZA 48443 QQO9256 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

VOYAGE TREND 
Voyage Trend 1.0, Com-
pleto, Ano 2009/201, Cor 
Preta, Valor R$ 28.500,00.  
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email: 
mmincarone@terra.com.br 

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
PRATA 49090 QQO3I72 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

 FUSCA 1200
FUSCA 1200  1964 BEGE 
88831 BVR1964 Gasolina   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AU-
TOMATICO 2015 2015 
BRANCO 86114 QAD1612 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

GOL 1.0 TRACK
GOL 1.0 TRACK 2017 2018 
BRANCO 44350 QAH8515 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S 
DIESEL MANUAL 2018 
2018 BRANCO 140000 
QAK0463 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014 
BRANCO 84663 FNY2885 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

JETTA HIGHLINE TSI 2.0 
211CV 2014 2014 BRAN-
CO 43079 OOT0112 Gaso-
lina   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

GOL 1.6L MB5 2019 2020 
CINZA 35226 QQT0206 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KOMBI STANDARD 1.6
KOMBI STANDARD 1.6 4P 
1995 1996 VERDE 87230 
HQH4736 Gasolina TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.6 POWER 8V 
GOL 1.6 POWER 8V FLEX 
4P MANUAL 2003 2003 
PRETO 137670 AHR2244 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

AMAROK CD 4X4 SE 2019 
2019 BRANCO 47692 
QUJ5159 Diesel  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

 HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305. 

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Full Hpe Diesel 
11/11 prata R$ 99.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

 IVECO DALLY 70C16
Dally 70C16, com baú, 
2009/2010, cor branca, Va-
lor R$ 78.900,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br 

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V TUR-
BO M SPORT 2014 2015 
BRANCO 110000 OOS0907 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

C4 CACTUS FEEL 1.6
CITROEN C4 CACTUS FEEL 
1.6 AUT 2018 2019 PRE-
TO 19000 QAM7604 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGITU-
DE 1.8 FLEX AUTOMATICO 
2018 2019 BRANCO 40047 
QPJ2352 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CERATO 1.6 EX3 SEDAN
CERATO 1.6 EX3 SEDAN 
16V GASOLINA 4P MA-
NUAL 2008 2008 PRETO 
126849 HTI7984 Gasolina 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

VENDE-SE 
Vendo centro automotivo 
completo. Aceito carro 
como parte no negócio.  
3029-8172 99937-4063

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

C4L A THP FFLEX
 CITROEN C4L A THP 
FFLEX 2017 2018 BRAN-
CO 10301 KYE7146 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6 FLEX 16V 5P. AUT 
2012 2012 PRATA 16176 
NRU1502 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

AUDI A3 LM 180 CV 2014 
2014 BRANCO 73707 
OON6591 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

2017
C4 LOUNGE AUTOMATI-
CO THP TEND 2017 2017 
BRANCO 37111 QAH5183 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C3 TENDANCE 1.6 
CITROEN C3 TENDANCE 
1.6 16V FLEX AUT. 2014 
2015 BRANCO 50345 
OON7263 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COMPASS LONGITUDE 
2.0

JEEP COMPASS LONGITU-
DE 2.0 4x4 DIES. 16V AUT 
2019 2020 BRANCO 5460 
EXC4001 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

X60 1.8 TALENT 16V
 LIFAN X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2018 2019 
PRATA 19650 FRE0419 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

308 ALLURE 
308 Allure 1.6 16v, 
completa, manual, ano 
2016/2016, branca, Valor 
R$ 55.000,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

307 PRESENCE
307 Presence 2.0 16v, 
Completo, Automático, Teto 
Solar, ano 2009/2010, cor 
preta, Valor R$ 28.500,00.       
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.br

3008 GRIFFE PACK
3008 Griffe Pack 1.6 16 v 
THP, Completa, Teto Pa-
norâmico, 2012/2013, 
cor Branca, Valor R$ 
48.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

308 HATCH ACTIVE 1.6
308 HATCH ACTIVE 1.6 
16V 4P 2014 2014 VER-
MELHO 97464 JCW1986 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983
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208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

208 GRIFFE 1.6 2013 2014 
BRANCO 75155 OOL2424 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

DUSTER EXPRESSION 1.6 

16V 2019 2020 BRAN-

CO 37287 QUE4561 Flex   

TECA AUTOMÓVEIS R. 

Treze de Maio, 3843 - Cen-

tro, Campo Grande – MS 

FONE 3321-4591/ WHATS 

99668-3983 

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

SANDERO 1.6 EXPRES-

SION 2009 2009 PRATA 

123951 HTG9808 Flex 

TECA AUTOMÓVEIS R. 

Treze de Maio, 3843 - Cen-

tro, Campo Grande – MS 

FONE 3321-4591/ WHATS 

99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 

16V 2012 2013 BRAN-

CO 86434 OAV5299 Flex 

TECA AUTOMÓVEIS R. 

Treze de Maio, 3843 - Cen-

tro, Campo Grande – MS 

FONE 3321-4591/ WHATS 

99668-3983

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

DUSTER OROCH Dyna 2.0 

16V Aut 2018 2019 BRAN-

CO 32816 QPF5557 Flex    

TECA AUTOMÓVEIS R. 

Treze de Maio, 3843 - Cen-

tro, Campo Grande – MS 

FONE 3321-4591/ WHATS 

99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 

16V HI-FLEX MEC. 2013 

2014 BRANCO 113765 

NSC4749 Flex TECA AUTO-

MÓVEIS R. Treze de Maio, 

3843 - Centro, Campo 

Grande – MS FONE 3321-

4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 

2019 BRANCO 44208 

QQA4780 Flex TECA AUTO-

MÓVEIS R. Treze de Maio, 

3843 - Centro, Campo 

Grande – MS FONE 3321-

4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

SANDERO STEPWAY EXP. 

FLEX 1.6 16V 5P 2017 

2018 VERMELHO 32694 

QAJ9830 Flex TECA AUTO-

MÓVEIS R. Treze de Maio, 

3843 - Centro, Campo 

Grande – MS FONE 3321-

4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 

2019 BRANCO 28621 

QQA4974 Flex TECA AUTO-

MÓVEIS R. Treze de Maio, 

3843 - Centro, Campo 

Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CG 125I FAN 
CG 125I FAN 2018 2018 
VERMELHO 21941 
QAJ7572 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

FRONTIER SL 4X4 AUTO-
MATICA 2013 2014 VERDE 
188376 NSD4862 Diesel 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 2.0 FLEX 
PAJERO TR4 2.0 FLEX 
16V 4X2 2012 2012 PRE-
TO 113760 OAT1533 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16v 2011 2011 BRANCO 
121849 NRL3196 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

HILLUX D4-D
Hillux D4-D 2.8 TDi 16v 
4x4 C.S. Ar, DH, Okm, Em-
placada, ano 2021/2021, 
R$ 232.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

COROLLA GLI 
Corolla GLI 1.8 16v, com-
pleta, automático, ano 
2015/2016, Branca, Valor 
R$ 77.900,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

HILUX CD 4X2 SR
HILUX CD 4X2 SR 2014 
2014 BRANCO 103000 
OOL9686 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.3 2014 2014
ETIOS 1.3 2014 2014 PRA-
TA 84544 OVU5569 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA XEI 2.0 16V 
COROLLA XEI 2.0 16V 
FLEX AUT. 2017 2018 
PRATA 60366 QAE2885 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HILUX CD 4X2 SRV 2.7
HILUX CD 4X2 SRV 2.7 
16v 2015 2015 BRANCO 
131273 OOU8592 FlexTE-
CA AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V FLEX 4P MANUAL 
2013 2014 PRATA 112343 
OOH0093 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

COROLLA SEDAN XLi 1.8 
16v 4P 2009 2009 PRA-
TA 116906 HTF7118 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CIVIC LXL
Civic LXL 1.7 16 V. Comple-
to, Manual, 2005/2005, cor 
preta, ano 2005/2005, Va-
lor R$ 27.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

CIVIC LXR 2.0 
CIVIC LXR 2.0 FLEXONE 
16V 2014 2015 PRETO 
105000 OOR2000 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CR-V EXL 2.0 16V 
CR-V EXL 2.0 16V 4WD 
2016 2016 CINZA 45038 
QAD5162 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIT LX FLEX 2008 2008 
FIT LX FLEX 2008 2008 
VERMELHO 192181 
HTA4982 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

FIT 1.4 LXL 16V
FIT 1.4 LXL 16V FLEX 4P 
AUT 2011 2011 CINZA 
123261 NYR9938 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
HRV EXL 1.8 CVT FLEX 
2017 2017 PRETO 46385 
QAE6370 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

HILLUX SW4 SRX
Hillux SW4 SRX D4-D 2.8 
TDi 16 v, completa, ano 
2016/2016, Cor Preta, Ano 
R$ 235.000,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br 

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

HB20 1.6 COMFORT PLUS 
MEC 2013 2014 BRAN-
CO 56916 FNZ6905 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CRETA 1.6 16V FLEX
CRETA 1.6 16V FLEX AT-
TITUDE AUT 2017 2017 
BRANCO 94415 QAH5858 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

IX35 GL 2.0 16V 2WD
ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex 
Aut. 2016 2017 BRANCO 
105000 QAA5731 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

HB20S 1.0 UNIQUE 2019 
2019 PRETO 61554 
QQW8445 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

I30 1.8 MPI 16V
I30 1.8 MPI 16V GASO-
LINA 4P AUTOMATICO 
2013 2014 PRATA 102276 
OOK7667 Gasolina    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20 UNIQUE 1.0
 HYUNDAI HB20 UNIQUE 
1.0 FLEX 12V MEC 2019 
2019 BRANCO 31320 
QQH1410 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20 1.6M PREM
HB20 1.6M PREM 2012 
2013 VERMELHO 90943 
NRW9870 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

VAGA DE TRABALHO 
Temos vagas para domés-
ticas e cozinheiras  forno e 
fogão. Enviar currículo no  
Whatsapp  99285-5185

CONTRATA-SE FREE 
LANCER PARA PES-

QUISA
Valor da diária R$ 100,00 (  
disponibilidade para viajar 
no interior de MS. Trabalha 
dias normais e sábado, 
domingo e feriados. Esco-
laridade: 2º grau completo. 
Se não enquadrar nesses 
critérios nem envie CUR-
RÍCULO. Enviar currículo 
com foto. cpesq2021@
gmail.com

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

Registro, recibo, INSS, 
FGTS, livro de ponto, cal-
culo horas extras. Contato 
email: escritorio2843@
gmail. com. F:3321-3911 
/ 92289415 / 9989-1598. 

PROCURA-SE DIÁRIA
Procuro serviço de diarista 
as segunda-feira, terça e 
quinta-feira. Favor entrar 
em contato somente pelo 
WhatsApp (67) 99197-
4470 Analice

DS. CONSTRUÇÕES & 
REFORMAS

Construímos casas, so-
brados da fundação ao 
acabamento, reformamos 
e ampliamos e fazemos 
pequenos reparos. Serviço 
de mão de obra de quali-
dade para nossos Clientes. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99261-0546/ (67) 99105-
7991 

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

Vendo e faço concertos de 
cortinas persianas, tanto 
horizontal como vertical, 
lavagem, instalação de 
portas sanfonadas. Melhor 
preço do mercado. Tra-
tar:9645-0383 

PEQUENOS REPAROS
Faço muro, calçadas, pin-
turas e retiro sobras de 
obras. Atendo somente 
região de Anhandui Ligação 
e WhatsApp (67) 99620-
7758 Wilson 

PINTURAS EM GERAL
Trabalho com pinturas 
residencial e comercial, 
portões, grades, grafiato, 
textura, granelli, marmorato 
e reformas em geral. Soli-
cite seu orçamento, aten-
do chácaras e fazendas. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99940-9126 Mano

LIMA CONSTRUÇÕES
Quer construir ou refor-
mar? Trabalhamos do bá-
sico ao acabamento com 
pisos, revestimentos, hi-
dráulica, esgotos e elétrica. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e WhatsApp 
(67) 99221-7301 Roberto

MOURA PINTURAS
Trabalho com pinturas em 
textura, grafiato, granelli e 
lisa. Atendo toda Campo 
Grande/MS . Serviço de 
Credibilidade e Qualidade 
Solicite seu orçamento 
Ligação e WhatsApp (67) 
99170-8740 Lincoln 

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

Limpeza de caixa de gor-
dura, esgotos, pias, ralos 
e tanque em geral. Limpeza 
de fossa séptica, lavagem 
de galerias e hidro jato. 12 
Anos no Mercado.  Quali-
dade e Excelência. Ligação 
e WhatsApp (67) 99149-
2259/ (67) 99208-5801 

JCS SERRALHERIA & 
CALHAS

Trabalhamos com instala-
ções de calhas, rufos, coi-
fas, chaminés, serralheria 
em geral e estruturas me-
tálicas. JCS Serralheria & 
calhas fideliza seus Clien-
tes com mão de obra quali-
ficada. Ligação e WhatsApp 
(67) 99222-4100 Jean

SEX SHOP
Géis, Vibros, Fantasias, 
Visitas em Domicílio. 
www.paixaoeprazer. com.
br Fone: 3043-4343  / 9 
9332-9227.

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

Usado por kg ou dou em 
troca  gibi, revista, livro, 
CD ou DVD original. BANCA 
DO ADEON . Rua: Marechal 
Rondon 1245, esquina com 
a Calógeras (67) 99279-
0773

DOCE DE CAJU
Vendo doces de Casca de 
Laranja, Abóbora e Goiaba 
(caseiro). Deliciosos, Apro-
veitem! F: 3361-4752. 

CLÁUDIA CONFEITARIA 
ARTESANAL 

Bolos decorados, pa-
netones e chocotones 
convencional, panetones 
decorados, pudim, doces 
personalizados, bombons, 
bolos caseiros, cestas e 
doces finos para casamen-
to e festas 15 anos.  What-
sApp: (67)99280-1912.  
Entregamos com taxa. 

FE MANUTENÇÃO  SEU 
FOGÃO ESTÁ COM 

DEFEITO?
Trabalho com consertos 
de fogões residencial, in-
dustrial e assador de fran-
go de todos os modelos. 
Atendimento a domicílio, 
preço justo e de qualidade. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99693-4514 Firmino

JL SOLUÇÕES & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com instala-
ções, manutenção de ar-
-condicionado comercial e 
residencial. Modelos: Split, 
Janela e piso teto. Insta-
lações e manutenção em 
elétrica. Ligação e Whatsa-
pp (67) 99918-5004/ (67) 
99887-5941

JUAREZ SERVIÇOS
Trabalhamos com desen-
tupimento, encanamento, 
eletricista, pedreiro e ser-
viços gerais. Para fazer seu 
orçamento entre em conta-
to. Serviço com qualidade e 
respeito. Ligação e What-
sApp (67) 99108-4737

E.R CLIMATIZAÇÃO
Trabalhamos com instala-
ção de ar-condicionado, 
higienização, manutenção 
preventiva em todas as 
marcas e modelos e recar-
ga de gás. Ligação e What-
sApp (67) 99174-2404 
Evandro Rodrigues

BACANAS VIDROS
Trabalhamos com insta-
lação e manutenção de 
vidros temperados em 
janelas, portas e box. Acei-
tamos cartões, solicite seu 
orçamento. Serviço de qua-
lidade e profissionalismo. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99199-0552 Rafael

PARÁ AUTO SERVICE 
SERVIÇOS AUTOMO-

TIVOS
Diagnóstico de injeção ele-
trônica, suspensão, freios, 
sistema airbag, direção elé-
trica e mecânica em geral, 
carros flex diesel leve. Rua: 
Padre Damião, 484 Pionei-
ros Campo Grande/ MS . 
WhatsApp: (67) 98109-
1288

H2O DEDETIZADORA & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com controle 
integrado de pragas, lim-
peza e descontaminação de 
reservatório de água, sani-
tização de ambiente. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99944-9270 Vanderson

REABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO

Serasa, spc, protestos e 
negociações de dívidas, 
temos departamentos jurí-
dico. Ligações e WhatsApp: 

(67)98195-1779 

DEPILAÇÃO FEMININA 
EM GERAL

Você que tem vergonha de 
ir ao salão ou até mesmo 
não consegue sair de casa, 
atendo em toda Campo 
Grande no conforto de seu 
lar, com uma taxa de R$ 
15,00, tenho maca. Preços 
a partir de R$ 10,00 Whats: 
(67) 99162-8874 

PRECISAMOS DE 
DOAÇÕES

Precisamos de doações de 
roupas, brinquedos...Não 
conseguimos ir buscar. Fa-
zemos a coleta as domin-
gos, próximo ao presídio 
no Bairro Jardim Noroeste. 
Informações no WhatsA-
pp:(67)9 8442-9829(so-
mente mensagens escritas 
ou áudio no WhatsApp).
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